
Kallelse 2017-02-13

Socialnämnden
Tid Plats
 13:00-17:00  Multen, Kommunhuset, Bangatan 

7 i Fjugesta

Övriga
Anneli Carlsson, Förvaltningschef VON
Sandra Magnusson, Ekonom
Fredrik Svensson, Region Örebro län
Nancy Ganic Murtic, Verksamhetsutvecklare
Gordana Sutic, Utredningssekreterare

Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter. För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun 
därför alla deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska 
kunna delta. 

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Marita Johansson (MP)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C)
John Hägglöf (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
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Kallelse 2017-02-13

1 – Val av protokolljusterare, tid och plats Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förslag den 15 februari 2017 kl 16.00, sekreterares tjänsterum, Kommunhuset, Bangatan 7 i 
Fjugesta.
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Kallelse 2017-02-13

2 – Förvaltningschef informerar Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anneli Carlsson informerar om aktuella och pågående händelser inom 
socialförvaltningen.
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Kallelse 2017-02-13

3 – Informationsärende - Information om 
personlig assistans 
(SON 17-39)

Föredragande Nancy Ganic Murtic 

Ärendebeskrivning
Verksamhetsutvecklare Nancy Ganic Murtic informerar om personlig assistans.

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Information om - Persolig assistans
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Kallelse 2017-02-13

4 – Årsredovisning för Vård- och 
omsorgsnämnden 2016 
(VON 16-285)

Föredragande Anneli Carlsson och 
Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi 
för vård- och omsorgsnämndens hela ansvarsområdet för år 2016.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden 2016
 Årsredovisning Von 2016
 §31 SONAU Årsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden 2016
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Kallelse 2017-02-13

5 – Ombudgetering anhörigstöd från ansvar 
Linden till ansvar 
Gruppbostad/socialpsykiatri 
(SON 17-67)

Föredragande Sandra Magnusson 

Ärendebeskrivning
En omorganisation har skett inom Socialförvaltningen där personalansvaret för anhörigstöd flyttats 
från enhetschef på Linden till enhetschefen För Gruppbostad och socialpsykiatri. Budgeten för 
anhörigstöd flyttas från ansvar 530300 Enhetschef Linden till ansvar 530210 Enhetschef 
Gruppbostad och socialpsykiatri.

Förslag till beslut
Socialnämnden flyttar 224 000 kr motsvarande 50 % tjänst samt 20 000 kr till kurser, handledning 
och telefonkostnader från ansvar 530300 (enhetschef Linden) till ansvar 530210 (enhetschef 
Gruppbostad och socialpsykiatri).

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden flyttar 224 000 kr motsvarande 50 % tjänst samt 20 000 kr till kurser, handledning 
och telefonkostnader från ansvar 530300 (enhetschef Linden) till ansvar 530210 (enhetschef 
Gruppbostad och socialpsykiatri).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Ombudgetering anhörigstöd från ansvar Linden till ansvar 

Gruppbostad/socialpsykiatri
 §32 SONAU Ombudgetering anhörigstöd från ansvar Linden till ansvar 

Gruppbostad/socialpsykiatri
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Kallelse 2017-02-13

6 – Handlingsplan- Sammanhållen vård och 
omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 
samt handlingsplan södra länsdelarna 2016-
2018 
(VON 16-95)

Föredragande Fredrik Svensson 
Region Örebro län 14:00

Ärendebeskrivning
Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 är en revidering 
och utveckling av tidigare upplaga för 2014-2015. I denna plan utvidgas målgruppen med att 
omfatta hela gruppen 65 år och äldre, där de mest sjuka äldre ingår som en prioriterad grupp samt 
andra personer som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av skada eller 
sjukdom. I planen ingår även det hälsofrämjande perspektivet för målgruppen. Handlingsplanen har 
tagits fram av representanter utsedda från länsdelsgrupperna och utvecklingsgrupp äldre och 
somatik. Till det specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård är ett 
tjänstemannastöd knutet i form av en Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård samt en 
beredningsgrupp för folkhälsa. Chefsgruppen har godkänt handlingsplanen för sammanhållen vård 
och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018. Beslut om handlingsplanen ska fattas i respektive 
verksamhets ansvariga nämnd. I samband med detta har den regionala handlingsplanen har brutits 
ner till södra länets handlingsplan, den ska också antas av ansvarig nämnd.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Antar den regionala handlingsplanen “Sammanhållen vård och omsorg för äldre I Örebro län 
2016-2018”
2. Antar handlingsplanen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre – södra länsdelen för Kumla, 
Hallsberg, Askersund och Lekeberg 2016-2018”

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden
1. Antar den regionala handlingsplanen “Sammanhållen vård och omsorg för äldre I Örebro län 
2016-2018”
2. Antar handlingsplanen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre – södra länsdelen för Kumla, 
Hallsberg, Askersund och Lekeberg 2016-2018”

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan- sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 

2016-2018 samt södra länsdelarna 2016-2018
 Handlingsplan - sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018
 Handlingsplan - sammanhållen vård och omsorg för äldre - södra länsdelen 2016-2018
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Kallelse 2017-02-13

 Indikatorer och mätperioder kopplade till handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 
2016 – 2018

 MÅLOMRÅDE och INDIKATORER
 §33 SONAU Handlingsplan - Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-

2018 samt södra länsdelarna 2016-2018
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Kallelse 2017-02-13

7 – Rekommendation om finansiering av till 
stöd för nationell stödfunktion utvecklingen 
av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst 
(VON 16-101)

Föredragande Nancy Ganic Murtic 

Ärendebeskrivning
Avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting (SKL) skickade 2016-06-10 ut 
ett meddelande till samtliga kommunstyrelser med en rekommendation om att kommunerna 
tillsammans ska finansiera en nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Tidigare har staten finansierat aktiviteter som syftat till att 
stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Godkänner ett fortsatt samarbete gällande en nationell stödfunktion med beräknade kostnad på 
2600 kr/år.
2. Medel för att finansiera detta tas från nämndens budgetreserv för oförutsedda händelser.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner ett fortsatt samarbete gällande en nationell stödfunktion med beräknade kostnad på 
2600 kr/år.
2. Medel för att finansiera detta tas från nämndens budgetreserv för oförutsedda händelser.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion
 Rekommendation till landsting, regioner och kommuner om finansiering av nationell 

stödfunktion för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
 §34 SONAU Rekommendation om finansiering av till stöd för nationell stödfunktion 

utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
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Kallelse 2017-02-13

8 – Uppföljning av intern kontrollplan 2016 
för vård- och omsorgsnämnden 
(VON 16-283)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i kommunallagen 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det 
yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna 
för den interna kontrollen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation. En uppföljning har genomförts av 2016 års intern kontroll och resultatet visar på att 
majoriteten av vård- och omsorgsnämndens kontrollerade rutiner fungerar väl.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2016.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden
 Uppföljning internkontroll Linden
 Uppföljning internkontroll Hemtjänsten
 Uppföljning internkontroll LSS
 Uppföljning internkontroll HSL-natt
 Uppföljning internkontroll Oxelgården
 Uppföljning Internkontroll leverantörsfakturor
 §35 SONAU Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden
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Kallelse 2017-02-13

9 – Namnförslag till nya gruppboendet i 
Fjugesta 
(SON 17-21)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Den nya gruppbostaden på Domarringsvägen är klar för inflyttning under sommaren 2017. 
Namnförslag till det nya gruppboendet är framtagna av personalgruppen inom LSS Gruppbostad 
samt inom Socialpsykiatrin. Medarbetarna som kommer få en ny arbetsplats har varit delaktiga 
genom att lämna flera förslag och att rösta fram tre förslag samt vilket av dessa som de vill förorda. 
De tre namnförslagen är: Hasselbacken, Äppellunden och Lärkgården. Det namnförslag som fick 
flest röster är Hasselbacken.

Förslag till beslut
Socialnämnden ger namnet Hasselbacken till det nya gruppboendet enligt personalens förslag inom 
LSS Gruppbostad Bangatan samt inom Socialpsykiatrin.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden ger namnet Hasselbacken till det nya gruppboendet enligt personalens förslag inom 
LSS Gruppbostad Bangatan samt inom Socialpsykiatrin.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse- Namnförslag på nya gruppboendet
 §36 SONAU Namnförslag till nya gruppboendet i Fjugesta
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Kallelse 2017-02-13

10 – Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
under 2017 enligt alkohollagen 9 kap 2§ - 
tillsyn över servering av spritdrycker, vin 
och starköl samt folköl (klass 2) 
(SON 17-40)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen 9 kap 2§ skall kommunen utöva tillsyn över servering av spritdrycker, vin och 
starköl samt folköl (klass 2). Kommunen skall också utöva tillsyn över detaljhandel med öl. Under 
2017 skall kommunen fortsatt lägga särskild vikt vid att minska berusningen hos 
restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring restaurangen. Ett 
förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2017 har tagits 
fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 9 kap 2§ 
under 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 9 kap 2§ 
under 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 enligt alkohollagen 9 kap 

2§ - tillsyn över servering av spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2)
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun enligt alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn över servering av 

spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2) under 2017
 §37 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 enligt alkohollagen 9 kap 2§ - 

tillsyn över servering av spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2)
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Kallelse 2017-02-13

11 – Tillsynsplan för Lekebergs kommun för 
tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 
tobakslagen § 19a under 2017 
(SON 17-41)

Föredragande Anneli Carlsson 

Ärendebeskrivning
Enligt tobakslagen § 19a ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel med 
tobaksvaror avseende t ex åldersgräns, marknadsföring och butiken egentillsyn. Kommunens tillsyn 
av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan. Förslag på Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
under 2017 för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a har tagits fram av 
alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 för tillsyn av detaljhandel av 
tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 för tillsyn av detaljhandel av 
tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av 

tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a under 2017
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 

tobakslagen § 19a under 2017
 §38 SONAU Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror 

enligt tobakslagen § 19a under 2017
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Informationsärende - 
Information om personlig 

assistans

3

SON 17-39
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Tjänsteskrivelse 2017-02-03 1 (3)

Dnr: SON 17-39

Tjänsteskrivelse/Information om personlig assistans

   

Ärendebeskrivning
Genom nya tolkning av den praxis som kommit från Högsta förvaltningsdomstolen 
har Försäkringskassan blivit hårdare i sina bedömningar om rätten till 
assistansersättning. En tolkning grundar sig i bl.a. att sondmatning som bedöms som 
egenvård numera inte kan räknas som ett grundläggande behov. Vidare har HFD 
slagit fast att förutsättningen för att beviljas assistans inom ramen för det femte 
grundläggande behovet ”Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper” är att den 
enskilde har en psykisk funktionsnedsättning. Personer som har behov av medicinsk 
tillsyn har därigenom svårt att komma upp till den 20-timmarsgräns för att beviljas 
assistansersättning hos Försäkringskassan. Av en artikel som Dagens samhälle 
publicerade den 8 december 2016 framgick att antalet assistansberättigade hos 
Försäkringskassan minskat med 404 personer (november 2016) och prognosen för 
den slutgiltiga siffran vid utgången av 2016 skulle uppgå till 450 assistansberättigade. 
Nya siffor från Försäkringskassan visar även att 70 % får avslag på sina nysökningar 
jämfört med 30 % för ett decennium sedan. Man har även räknat ut att 
Försäkringskassans hårdare bedömningar sänkt myndighetens kostnader med totalt 
700 miljoner kronor (oktober 2016)

Samtliga indragningar innebär oftast i slutändan att kostnaderna faller på 
kommunerna och enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) går den kommunala 
assistansen redan back med ungefär 10 % varje år. Lekebergs kommun har under 
2016 fått ta över kostnaderna (ca 2,3 miljoner kronor per år) för en brukares 
assistans till följd av en indragning från Försäkringskassan.

1 Bakgrund
Steg ett i bedömningen om rätten till insatsen personlig assistans är tillhörigheten till 
en av personkretsarna som finns stadgade i 1 § i Lag (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa är följande:

Personkrets 1: personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd.
Personkrets 2: personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada och har stora 
begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över.
Personkrets 3: personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som 
inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid och som orsakar 
betydande svårigheter i det dagliga livet.

Att tillhöra en personkrets innebär dock inte per automatik att man är berättigad 
insatsen utan en bedömning av omfattningen av de grundläggande behoven måste 
först göras. De grundläggande behoven står stadgade i 9 a § LSS:

Personlig hygien
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Tjänsteskrivelse 2017-02-03 2 (3)

Dnr: SON 17-39

Måltider
På- och avklädning
Kommunikation
Annan hjälp som kräver ingående kunskaper

Ansvarsfördelningen kommunen och Försäkringskassan emellan är uppbyggd på så 
sätt att ett hjälpbehov avseende de grundläggande behoven som understiger 20 
timmar per vecka står kommunen för och timmar som överstiger 20 timmar per 
vecka betalas ut av Försäkringskassan (Bortsett från de första 20 timmarna per vecka 
som hemkommunen alltid finansierar)

2 Analys
Det finns totalt 13 brukare med personlig assistans/assistansersättning i Lekebergs 
kommun idag. Av dessa 13 har sex valt externa utförare, sex har valt Lekebergs 
kommun och en har anhöriga som assistenter. Nio brukare uppbär beslut om 
assistansersättning från Försäkringskassan där Lekebergs kommun finansierar de 
första 20 timmarna. Resterande fyra brukare uppbär beslut om personlig assistans 
från Lekebergs kommun där kommunen bär hela det finansiella ansvaret. 
Upplysningsvis kan även tilläggas att två personer lämnat in varsin ansökan om 
personlig assistans/assistansersättning. Det är i dagsläget oklart om det är 
Försäkringskassan eller Lekebergs kommun som kommer att bära den största 
kostnaden för dessa, eftersom deras ansökningar handläggs av de båda 
myndigheterna.

Eftersom flera brukare har externa utförare är det inte möjligt för oss att få någon 
större insyn i utredningarna från Försäkringskassan. Det går därför i dessa fall inte att 
uttala sig om det finns en risk för indragning pga. att personen sondmatas osv. För de 
brukare där Lekebergs kommun är anordnare bedöms risken för indragning, i 
nuläget, att vara liten pga. att dessa brukares assistans nyligen omprövats eller att de 
fyllt 65 år (Försäkringskassan får endast ompröva dessa vid väsentligt förändrade 
förhållanden, se 51 kapitlet 12 § socialförsäkringsbalken). 

3 Slutsats
Vår korta kartläggning visar även att beslut om personlig assistans som tagits av 
kommunen har olika långa slutdatum eller är tillsvidare. För att man bättre ska kunna 
ge rätt insatser är det viktigt att följa upp beslut (och ompröva där det är behövligt) 
och på så sätt utvärdera dessa. I samband med kartläggningen har det även 
förekommit diskussioner gällande kompetensutveckling på LSS-området. Eftersom 
det är ett område där praxis och tolkningar styr tillämpningen och där det i övrigt 
sker mycket förändringar är det viktigt att, till våren, göra upp plan för hela LSS-
området, där bl.a. kommunens retroanspråk och möjlighet till att ansöka om 
ersättning för förhöjda kostnader kan belysas. 
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Tjänsteskrivelse 2017-02-03 3 (3)

Dnr: SON 17-39

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Nancy Ganic-Murtic
Socialchef Verksamhetsutvecklare
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Årsredovisning för Vård- och 
omsorgsnämnden 2016

4

VON 16-285
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Tjänsteskrivelse 2017-02-01 1 (1)

Dnr: VON 16-285

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Vård- och 
omsorgsnämnden 2016
   

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse 
och ekonomi för vård- och omsorgsnämndens hela ansvarsområdet för år 2016.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson
Förvaltningschef
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Måluppfyllelse 

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för vård- och omsorgsnämnden följande: 

Nämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende för de 
människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionshinder har behov av 
sådana insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. 

Vård- och omsorgsnämnden fullgör from 1 juli 2016 tillfullo kommunens uppgifter 
inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Enligt tidigare 
reglemente fullgjorde Kultur- och bildningsnämnden kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och angränsande områden, när det gäller barn och ungdomar. 

Nämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av uppgifter som 
enligt lag eller författning ankommer på socialnämnd, annan kommunal nämnd eller 
annars åligger kommunen avseende mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar. 

Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden ansvara för: 

 färdtjänstfrågor enligt samarbetsavtal med landstinget 

 kommunens skyldighet att bistå människor med psykiska sjukdomar och 
störningar 

 ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och 
budgetrådgivning 

 familjerätt 

 Utredningar och beslut enligt alkohollagen. Nämnden är också remissinstans 
för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden 
enligt lotterilagen. 

 yttranden enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen 

Utgångspunkten för verksamhetsplaneringen är Lekebergs kommuns MER-plan 2016 
med plan för 2017-2018 och kommunens styrmodell MER-styrning. Alla nämnder och 
bolag i kommunen har till uppgift att aktivt arbeta för att förverkliga kommunens 
vision, Lekebergs kommun – Trygghet och nytänkande, Naturligt nära, och bryta ner 
kommunfullmäktiges mål i mer detaljerade nämndmål och sätta indikatorer till dessa. 

Måluppfyllelse 

Vård och Omsorgsnämnden har uppfyllt ett mål och två mål delvis. De mål som inte 
uppnåtts helt berör i flera fall brist på systematik i rutiner kring synpunkter och 
klagomål. 

Glädjande nog har nöjdheten hos brukarna inom hemtjänsten uppnått 
måluppfyllelsegrad 103 %, d.v.s. 95 % som uppger att de är ganska nöjda till mycket 
nöjda. Motsvarande måluppfyllelse för särskilda boenden är 101 %, d.v.s. 85 % som 
är ganska nöjda till mycket nöjda. 
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Andelen hushåll med försörjningsstöd har också uppnått målet till 100 %, d.v.s. 2,6 %. 

Bedömning av måluppfyllelse 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 
Nämndmål uppnås delvis 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål 
uppnås ej. 

 

1.1.1 Nämndmål 

Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Utfall 
2016 

Målvärde 
2016 

Måluppf
yllelse 

Hemtjänsttagaren 
och hyresgästen 
ska uppleva en 
god och trygg 
omsorg 

 Nämndmålet är 
inte till fullo 
uppnått. Dock 
visar 
måluppfyllelsen 
mycket goda 
trender för 
majoriteten av 
indikatorerna. 
Utvecklings-
möjlighet finns 
vad gäller 
systematik kring 
synpunkter, 
klagomål och 
avvikelser. 

Andel hyresgäster på 
Oxelgården som inte 
besväras av ensamhet 

  92% 25% 368% 

Andel hemtjänsttagare 
som anger att personal 
kommer på avtalad tid 

  79% 77% 103% 

Andel hemtjänsttagare 
som upplever att 
tillfälliga förändringar 
meddelas i förväg. 

  67% 60% 112% 

Andelen 
hemtjänsttagare som 
anger att de vet vart de 
ska vända sig med 
synpunkter och 
klagomål 

  70% 63% 111% 

Andelen hyresgäster 
som anger att de vet 
vart de ska vända sig 
med synpunkter och 
klagomål 

  33,5% 52% 64% 

Antalet personal som 
en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar 

  15 st högst 15 st 100 % 

Andelen hyresgäster 
på Oxelgården som 
anger att 
möjligheterna att 
komma utomhus är bra 

  38% 42% 90% 

Andelen hyresgäster 
på Linden som anger 

  85% 75% 113% 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Utfall 
2016 

Målvärde 
2016 

Måluppf
yllelse 

att maten brukar 
smaka bra 

Andelen hyresgäster 
på Linden som anger 
att måltiden är en 
trevlig stund på dagen 

  92% 71% 130% 

Andelen 
hemtjänsttagare som 
anger att de kan 
påverka vilka tider de 
får hjälp 

  49% 50% 98% 

Andelen hyresgäster 
på Oxelgården som 
anger att de kan 
påverka vilka tider de 
får hjälp 

  40% 55% 73% 

Serviceutbudet 
inom LSS grupp- 
och 
serviceboende 
ska hålla hög 
kvalitet 

 Målet uppnått Andel av maxpoäng 
avseende 
kvalitetsaspekter LSS 
grupp- och 
serviceboende 

  84% 82% 102% 

Verksamhetens 
arbete med 
missbruks- och 
beroendevård 
och ekonomiskt 
bistånd ska bygga 
på kunskap och 
helhetssyn 

 Målet delvis 
uppnått, 
kvarstår ett 
systematiskt 
arbete kring 
klagomål 

Följt upp resultat av 
insatser inom 
beroendevården 
utifrån mål - på 
individnivå 

  Ja Ja  

Utredningsmall 
ekonomiskt bistånd 
med barnperspektiv 

  Ja Ja  

Sammanställningar av 
synpunkter och 
klagomål från enskilda 
har använts i 
verksamheten för 
ekonomiskt bistånd för 
att analysera och 
utveckla 
verksamheten. 

 Det senaste 
klagomålet 
är inlagt i 
Platina, de 
tre tidigare 
är lämnade 
till chefen 
och har inte 
syste-
matiskt 
använts till 
att utveckla 
verksam-
heten. 

Nej Ja Ja 

   Andel av medborgarna 
som tar kontakt med 
kommunen via telefon 

  50% 50% 100% 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Utfall 
2016 

Målvärde 
2016 

Måluppf
yllelse 

får ett direkt svar på en 
enkel fråga 

   Andel av medborgarna 
som skickar in en enkel 
fråga via e-post får svar 
inom två arbetsdagar 

  70% 90% 78% 

   Nöjd-Region-Index   66% 70% 94% 

   Värde medarbetar-
undersökningen 
(medel) 

  3,83 3,19 120,06% 

   Sjukfrånvaro  Förvaltning-
ens sjuktal 
fort-farande 
högt. 
Verksam-
heterna har 
arbetat 
aktivt med 
framförallt 
korttids-
frånvaro 
men även 
långtids-
frånvaro. 
Frånvaron 
följs 
månadsvis. 

9,45% 5,6% 31% 

   Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

 Det 
ekonomiska 
resultatet 
för Vård och 
omsorgs-
nämnden 
uppgår 2016 
till -4708 tkr. 
I början av 
året fattades 
beslut om 
ett antal 
effektiv-
iseringar/be-
sparingar 
utifrån 
under-
skottet 
2015. Totalt 
effektiv-
iseringskrav 
var 5 

-4708 
tkr 

0 tkr 0% 
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Nämndmål  Kommentar Indikator  Kommentar 
Utfall 
2016 

Målvärde 
2016 

Måluppf
yllelse 

200 tkr. 
Helårseffekt 
har inte 
uppnåtts på 
alla effektiv-
iseringar 
under året. 
Från halvårs-
skiftet 
flyttades 
barn- och 
familje-
enheten 
(socialtjänst-
en) över från 
Kultur- och 
bildnings-
nämnden. 

   El-förbrukningen i 
kommunens 
fastigheter 

  0 MVh 2 795 MVh 100 % 

   Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst 

  95% 92% 103% 

   Andelen brukare på 
särskilt boende som är 
ganska/mycket nöjda 
med sitt särskilda 
boende 

  85% 84% 101% 

   Andel av befolkningen 
som får 
försörjningsstöd 

  2,6% 2,6% 100% 

1.2 Verksamhet 

Gemensam verksamhet 

Året har präglats av ett genomgripande arbete för att få en budget i balans. En 
reducering motsvarande 5 200 tkr beslutades. Samtliga verksamheters nyttjare har 
påverkats av de reduceringar som nämnden beslutat om. Medborgare har på olika 
sätt inkommit med synpunkter på de effekter som reduceringarna inneburit. Några 
av verksamheterna finansieras över en begränsad period av statliga stimulansmedel. 
Nya ställningstagande kring dessa verksamheters berättigande behöver framledes 
göras om dessa medel inte längre står till buds. Klart är att finansiering finns för år 
2017. 

Utmaningarna för kommande år är att möta de alltmer ökande behov och 
förväntningar som medborgare har på de insatser och stöd som finns inom 
nämndens ansvarsområden. Men också att prioritera och finansiera de ökande 
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behoven. 

Under året har en ökad vårdtyngd, fler med större omvårdnadsbehov märkts av i 
såväl hemtjänsten som på de särskilda boendena. Personer med 
minnesproblematik/demensdiagnos ökar. På de särskilda boendena märks att de 
som flyttat in haft ett sämre hälsotillstånd än tidigare år. Det är fler som behöver 
hjälp med matning, fler med omvårdnadsbehov där två medarbetare krävs, 
exempelvis vid förflyttningar. 

I Lekebergs kommun, och inte minst i Fjugesta tätort, råder brist på bostäder, 
framförallt på mindre lägenheter. Det finns inget som tyder på att den situationen 
kommer att ändra sig inom den närmaste tiden. Ett stort behov av olika typer av 
boenden för nämndens verksamhetsområden finns. Platsbristen är påtaglig och 
kreativa lösningar krävs. 

Under 2014 gjordes en förstudie kring bostäder för äldre som lyfte fram behovet av 
olika boende i kommunen, allt från att tillgänglighetsanpassa nuvarande lägenheter 
och behovet av s.k. Trygghetsboende för att stödja medborgaren att bo i eget 
boende och på så sätt skjuta på behov av särskilt boende. Studien poängterade 
vikten av att prevention och förebyggande verksamhet/insatser behövs i än större 
utsträckning för att bibehålla hälsan hos den äldre medborgaren. Med förstudien 
som utgångspunkt antogs under 2015 ett inriktningsbeslut av Kommunstyrelsen om 
att ge Lebo/Leko i uppdrag att genomföra en grovprojektering av en nybyggnation 
för Särskilt boende (Vårdboende för äldre) SÄBO. En projektledare med 
verksamhetskännedom har under året arbetat för att biträda i grovprojekteringen. 
Projektet pausades under hösten 2016 bl.a. med anledning av oklara ekonomiska 
förutsättningar. 

Projektet med byggnation av ny gruppbostad med åtta (8) platser fortskred under 
året och kommer stå färdigt till halvårsskiftet 2017. Dessutom tillkommer två 
flygelbyggnader där lägenheter kan erbjudas personer med olika behov inom LSS. 
Medarbetare i nuvarande verksamhet samt enhetschef deltar aktivt i framtagandet 
av den nya gruppbostaden. Denna förändring medför under 2017, ytterligare 8 
platser för Särskilda boenden på Oxelgården. Eventuellt beslut om nybyggnation av 
Särskilt boende kommer givetvis påverka kommande års verksamheter och behovet 
av platser. 

Platsplanering och förutsättningarna för att utifrån biståndsbeslut ta emot brukare 
till såväl korttidsplatser, växelvård som särskilt boende och lägenheter med särskild 
service har varit en stor utmaning. Bostadsbristen/platsbristen är periodvis mycket 
påtaglig, vilket även gäller inom socialtjänsten där det finns flera bostadslösa 
medborgare. För att klara bristen på tillgängliga platser kommer förvaltningen att 
under 2017 behöva sörja för trygg hemgång från sjukhus för brukare till ordinarie 
boende med mer stöd från hemtjänsten.  Trycket kommer därmed troligen öka än 
mer inom hemtjänsten. Hemtjänsttimmarna har ökat med 2 553 timmar eller 7 % 
från 2015. Under året har flera brukare i ordinärt boende erhållit stora 
hemtjänstinsatser som eventuellt skulle kunna föranleda samtal om boende i särskilt 
boende. 

Den ökande vårdtyngden inom hemvård och särskilda boenden kräver ett effektivt 
resursutnyttjande på alla plan. Detta krav bör ställas i relation till attraktiv 
arbetsgivare, god arbetsmiljö och mål att minska sjukfrånvaro. 
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Införandet av LOV (Lagen om valfrihet) innebar att kommunen under året haft en 
extern utförare av hemtjänstinsatser. Volymen av brukare har varierat mellan 10-15. 

Utifrån kommundirektörens uppdrag att ta fram förslag till organisation av Individ 
och familjeomsorgen, d.v.s. Vuxenenheten och Barn- och familjeenheten inom Kultur 
och Bildning, togs beslut om att from 1 juli 2016 samla verksamheten under en och 
samma nämnd, VON. 

Under året har två enhetschefer slutat och förvaltningen har under åtta månader 
letts av tillförordnade förvaltningschefer. Två enhetschefer har deltagit i utbildningen 
Personligt ledarskap. 

Sjukfrånvaron i förvaltningen är fortfarande hög och resultatet för året är 9,45 %, 
vilket dock är en sänkning från 2015 med 0,24 %. Förvaltningen kommer 
fortsättningsvis aktivt arbeta med strategier på kort och lång sikt för att öka 
frisktalet. 

Under 2016 hade Lekebergs kommun endast 4 dygn med betalningsansvar till Region 
Örebro län. För 2015 var motsvarande resultat 29 dygn, kostnad/dygn 4666 kr. Såväl 
de särskilda boendena som hemvården har gjort ett mycket bra arbete för att 
erbjuda vård inom 5 dagar. 

Utrangeringsplanen för Omvårdnadshjälpmedel som togs fram 2015 pekade på 
mycket gamla hjälpmedel, brister i utrangering och spårbarhet. 2016 innebar att en 
hjälpmedelsmodul i dokumentationssystemet togs i drift och i och med det 
inventerades alla hjälpmedel. Tack vare investeringsbudget har utrangering av gamla 
hjälpmedel kunnat genomföras. Nu finns det kontroll på hjälpmedlen, brister har 
åtgärdats och riskhjälpmedel har utrangerats i takt med att nya köpts in. Det finns en 
fortsatt plan för utrangering under 2017. 

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Syftet med kvalitetsledningssystem är att 
säkerställa att rätt saker görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Det ger en struktur för 
verksamheten samt skapar ordning och reda. Inte minst ska det ge metoder för 
kontinuerligt förbättringsarbete. Ledningssystemet beskrivs i Stratsys vilket är det 
som ger struktur till det systematiska förbättringsarbetet. Dock avstannade arbetet 
under hösten då verksamhetsutvecklaren slutade sin tjänst i kommunen. Arbetet 
kommer att återupptas under 2017. 

Lindens särskilda boende 

Linden har under verksamhetsåret 2016 haft fortsatt höga siffror gällande 
sjukfrånvaro. Arbetet med att öka frisktalen startades redan under sista kvartalet 
2015 och fortsatte under 2016. En genomlysning har genomförts tillsammans med 
kommunens rehabansvarig påvisar att de förhöjda siffrorna ej handlar om 
korttidsfrånvaro utan främst om den långtidsfrånvaro som har funnits under de 
senaste åren. Under första halvåret 2016 har korttidsfrånvaron minskat markant. 
Arbetet med att öka frisktalen hos de medarbetare som har långtidssjukskrivningar 
fortsätter i samarbete med rehabsamordnaren. Arbetet med att införa LEAN i 
verksamheten förväntas också öka frisktalen hos personalen genom ökad känsla av 
påverkansmöjlighet, tydlighet vad som förväntas av medarbetaren, enhetens rutiner 
etc. Linden har genom arbetet med LEAN genomfört en rad förbättringar i 
arbetsmiljön. 
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Ett boenderåd bestående av enhetschef, kostchef och hyresgäster på Linden har 
startats. Syftet med rådets möten är att samtala kring den kost som serveras, hur det 
smakar etc. men också att diskutera måltidsmiljön och hur den kan förbättras. En 
enkätundersökning gällande kosten och måltiden genomfördes av måltidsenheten 
under april månad och svaren var överlag positiva. Svaren kring de två huvudfrågorna 
gällande huruvida maten smakar bra och hur hyresgästen upplever måltidsituationen 
visar på resultat högre nöjdhet än årets målsättning 

Oxelgårdens särskilda boende 

Gläntan har under året hanterat totalt 1086 besök. Personal från Oxelgården har 
stärkt upp på Gläntan för att kunna hantera vårdtyngden. Torsdags eftermiddagar 
har verksamheten på Gläntan riktat sig mot yngre med demens. 

Sjukfrånvaro var under 2016 i genomsnitt 7,04 %. Ett aktivt arbete har genomförts 
med att följa upp sjukfrånvaron och att i god tid tagit hjälp av 
rehabiliteringsamordnaren vid längre sjukfrånvaro i syfte att ta fram en 
rehabiliteringsplan. Medarbetar som har 5-6 tillfällen av sjukfrånvaro under en 12 
månaders period flöjs upp med samtal. 

En god arbetsmiljö gör att man trivs på arbetet och minskar sjukfrånvaron. 
Personalen har påtalat att man inte är nöjd med schemat, ett nytt schema planeras i 
början av 2017. Utifrån ett verksamhetsperspektiv kommer personalbemanningen 
att jämnas ut alla vardagar och behov finns då inte att alltid ersätta vid frånvaro, 
extra bemanning på kvällarna tas bort. Vissa tider kommer markeras med 
aktivitetstid på schemat. Personalen ges delaktighet i schema planeringen. 

Oxelgården har utbildat två stycken undersköterskor till Silvia systrar med 
spetskompetens inom demens. Planen är att deras spetskompetens ska kunna 
användas i hela förvaltningen. Deras uppdrag är att ge stöd till medborgare i 
kommunen som fått en demensdiagnos men ännu inte har kontakt med hemvården. 
De ska kunna ge familjer stöd och råd, samt erbjuda anhörigcirkel. 

Hemtjänsten 

För att klara bristen på tillgängliga platser kommer förvaltningen att under 2017 
behöva sörja för trygg hemgång från sjukhus för brukare till ordinarie boende med 
mer stöd från hemtjänsten. Trycket kommer därmed troligen öka än mer inom 
hemtjänsten. Hemtjänsttimmarna har ökat med 2 553 timmar eller 7 % från 2015. 

Antal hemtjänsttagare är 124 personer fram till 23 december. Utförda 
hemtjänsttimmar i december var 4 234. Antalet hemtjänsttimmar inkluderar inte 
larmtid, den tiden är inte registrerad och kan därför inte mätas. 

Under året har en sammanslagning av hemtjänstgrupperna under en gemensam 
enhetschef skett. Denna organisationsförändring ska utvärderas hösten 2017. 

Hemsjukvård och nattenhet 

Sjuksköterskor och arbetsterapeuter är verksamma både på SÄBO och i ordinarie 
boende. Sjuksköterskorna svarar för att patienten får den vård- och behandling som 
han/hon är i behov av samt ansvarar för läkemedelshantering på uppdrag från hälso- 
och sjukvården. Antal aktiva patientärenden i ordinärt boende har varierat mellan 
100 - 120. 

Arbetsterapeuterna svarar för rehabilitering samt att patienten får de hjälpmedel 
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som behövs. Därutöver utreder arbetsterapeuten behov av ev. bostadsanpassning. 
Antal aktiva patientärenden i ordinärt boende har varierat mellan 50 - 70. 
Handrehabilitering har under året kommit igång avseende tre diagnoser enligt 
överenskommelse med Region Örebro Län. Totalt har 15 remisser inkommit. En 
informationsbroschyr har tagits fram avseende arbetsterapeuternas verksamhet. Här 
kan man få information om vilken typ av hjälp och stöd en arbetsterapeut kan bidra 
med samt kontaktuppgifter. 

Nattpersonalen är fördelad på Linden och Oxelgården med tre undersköterskor på 
varje ställe. Nattpatrullen består av en undersköterska och en sjuksköterska. De har 
hela kommunen som arbetsfält. Sjuksköterskan ska vara där hon bäst behövs. I det 
fall det finns en dålig patient på SÄBO så kvarstannar sköterskan där och en 
undersköterska från SÄBO ansluter till nattpatrullen. 

Personer med svåra sjukdomar som inte går att bota, får ett palliativt beslut vilket 
innebär att man inriktar sig på enbart symptomatisk behandling. Det behöver inte 
betyda att personen i detta läge har några insatser från kommunens häls- och 
sjukvård. Rutin har införts att sjuksköterska gör hembesök en gång i veckan hos dessa 
personer för att bedöma läget. Hembesöket kan ersättas av telefonkontakt efter 
individuella önskemål. Denna rutin har skapats för att etablera en god kontakt då 
sjukdomen kommer att försvåras över tid och behovet av sjukvård därmed öka. 
Patienten kan känna sig tryggare då sjuksköterskan är välbekant. Åtgärden medför en 
större trygghet. 

Brukare som har insatser från hemtjänsten har en pärm i hemmet med 
kontaktuppgifter. De brukare som enbart har insatser från sjuksköterskor och 
arbetsterapeuter har ingen sådan pärm och således inga kontaktuppgifter. Av den 
anledningen har ett informationsblad/blankett tagits fram som delas ut till brukare 
som enbart har HSL-insatser. Här framgår det hur brukaren ska gå tillväga med 
synpunkter, förslag eller klagomål. Kontaktuppgift till ansvarig chef framgår också. 
Med denna åtgärd vet brukare vart de ska vända sig med synpunkter mm. 

Boende på Oxelgården upplever ensamhet. Larmsystemet på Oxelgården är beskaffat 
så att man svarar på larm i en telefon och samtalar med den boende. Rutin är införd 
att personalen på natten i normalfallet infinner sig fysiskt hos den boende istället för 
att svara i telefon. Detta förfaringssätt är att föredra då de boende lider av 
demenssjukdom och kanske har svårt att göra sig förstådda. Åtgärden medför en 
större trygghet för de boende samt ev. lindrar känslan av ensamhet. 

Tillsynskamera nattetid innebär en större trygghet för den boende utan att behöva 
bli störd av att nattpatrullen kommer på en tillsyn. I dagsläget finns det två kameror 
igång i kommunen. Det finns inte fler beslut som innebär enbart tillsyn. Övriga 
tillsynsbeslut nattetid är kopplade till någon ytterligare åtgärd som utesluter 
användning av kamera. 

En uppföljning av handlingsplanen/medarbetarundersökningen har skett på 
enhetens tre arbetsgrupper vid APT i november. 

Bristen på sjuksköterskor har påverkat arbetsmiljön negativt, särskilt under 
sommaren. Ett särskilt sommarpaket förhandlades fram med Vårdförbundet där 
sjuksköterskorna fick diverse kompensationer under semesterperioden. En 
undersköterska har under sommaren varit verksam i HSL-teamet vilket underlättade 
arbetet för sjuksköterskorna betydligt. Två sjuksköterskor från ett 
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bemanningsföretag har varit verksamma under hösten vilket har förbättrat 
situationen markant. Samtidigt har det vid årsskiftet rekryterats två nya 
sjuksköterskor som gör att framtiden ser ljus ut. 

Nattpatrullen tillryggalägger många mil under en natt, ca 15 mil med variation upp 
eller ner. De kan ibland uppleva en otrygghet i att det kan ta lång tid innan någon 
personal på SÄBO saknar dem. Ett värsta scenario är att de åkt av vägen och båda 
befinns vara okontaktbara. En rutin har införts med sms, enligt ett tidsschema, 
mellan nattpatrull och SÄBO med vidare åtgärd om man inte får kontakt. De nya 
bilarna har förbättrat nattpatrullens säkerhet och arbetsmiljö betydligt. Åtgärderna 
ovan har resulterat i en bättre arbetsmiljö. 

Frågan om hälsa och sjukfrånvaro tas upp på medarbetarnas utvecklingssamtal. 
Statistik avseende enhetens sjukfrånvaro presenteras och analyseras vid APT. 
Sjukfrånvaron har under året sjunkit från 5,27 % till 0,Q1 till 4,15 Q4. 

 LSS och Socialpsykiatri 

Under året har två nya enhetschefer tillträtt. Fokus under hösten har varit att skapa 
förutsättningar för en god arbetsmiljö för personalen, dels genom 
schemaförändringar och dels genom att strukturera arbetsplatsernas bemanning. 
Sjukfrånvaron för enheten är förhållandevis hög men kan härledas till att flera har en 
anställning med en reducerad arbetsförmåga och en långtidssjukskrivning. För 
brukargrupperna har personalens arbetssätt förstärkts genom att använda 
individuella planer i syfte att öka brukarnas delaktighet och påverkansmöjligheter 
gällande sina insatser samt arbetsplatsens rutiner. 

En ökad efterfrågan av LSS lägenheter med särskild service kan märkas och ett 
löpande arbete har fortgått under året med att se över LSS boendekarriär. På 
Kastanjen har två gemensamhetsutrymmen gjorts om till lägenheter för att beslut på 
lägenhet enligt särskild service LSS skulle kunna verkställas och kommunen undvek 
därmed eventuellt vite. 

Daglig verksamhet uppmärksammar ett ökat behov av sökande till daglig verksamhet. 
Personlig assistansärenden har också ökat under året. 

Socialpsykiatrins ”dagverksamhet” lades ner i början av året och istället förändrades 
den till en ”öppen verksamhet” som är handledd av 2 personal 2 dagar i veckan, 
vilket blev konsekvensen av årets reduceringar. Kostnaden för en årsarbetare har 
därmed reducerats. Övriga dagar är lokalerna öppna för de brukare som vill vistas i 
dem för att skapa kontakter samt att kunna äta tillsammans. Under kvällar och helger 
används lokalerna som uppehållsrum för de boende på Kastanjen, då tidigare 
gemensamhetsutrymmen har gjorts om till lägenheter. 

Ett nytt gruppboende håller på att byggas och ett stort engagemang finns hos 
personalen. Som ett tillskott för antal boendeplatser i kommunen utökas projektet 
med ytterligare 2 flygelbyggnader i anslutning till den nya gruppbostaden med 2 
lägenheter i varje. 

IVO genomförde en inspektion på Kastanjen i slutet av 2015. De krävde åtgärder på 3 
huvudområden. Bland annat kompetensen hos personal och ökad bemanning för att 
de boende på Kastanjen ska kunna ha aktiviteter. Gällande kompetens har all 
personal inom verksamheten gått en ”Introduktionsutbildning för LSS” genom en 
webbutbildning och bemanningen har utökats. IVO har efter att tagit del av denna 
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åtgärdsplan avslutat ärendet. 

Frågeformulär om levnadsvanor inom socialpsykiatrin har delats ut och fungerat som 
en mätning av nuvarande situation samt ett diskussionsunderlag. Resultatet visar 
bl.a. på problem med övervikt hos många av brukarna samt en hög stressnivå. 
Hälsofrämjande aktiviteter har påbörjats i form av gemensam fysisk aktivitet, 
genomgång av goda matvanor. Arbetet fortgår under 2016 med bl.a. föreläsningar 
om mat, sömn och fysisk aktivitet samt avslappningsövningar. 

Brukarna inom socialpsykiatrin får stöd i dator- och telefonanvändning. Brukare får 
bl.a. lära sig att betala räkningar och söka information på internet. Surfplatta används 
på Gruppbostaden i pedagogiskt- samt i underhållningssyfte. 

Under året har fyra medarbetare gått utbildning till vägledare inom 
Delaktighetsmodellen och man har jobbat med arbetssättet inom både 
socialpsykiatrins dagverksamhet samt på gruppbostaden. Under hösten har 5 
personal från gruppboendet och Kastanjen genomfört VISA utbildning i Örebro. 
Samtliga personal har också genomfört en webbutbildning i introduktion LSS. 

Gemensam matlagning har genomförts inom LSS. 

Medarbetare från Daglig verksamhet och Socialpsykiatrin har deltagit i 
nätverksträffar och haft erfarenhetsutbyte med andra kommuner. 

 Individ och familjeomsorgen 

From 1 juli övertog Vård och Omsorgsförvaltningen ansvaret för socialtjänst för barn 
och familj från Kultur och Bildningsnämnden. Det innebär att all socialtjänst enligt 
socialtjänstlagen förutom integration är samlad under en och samma nämnd. 

Handläggningstiden är i snitt 17 dagar för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök, 
vilket motsvarar medelvärdet i riket. 

Under senare delen av året så sade enhetschefen upp sig från enheten. Enheten 
hade under en längre tid också haft en tuff bemanningssituation med flera vakanser 
och föräldraledigheter. För att stötta upp så har bland annat bemanningsföretag 
använts vilket är en ekonomiskt ofördelaktig lösning men nödvändig. 

Samtidigt organiserades IFO om och en omprioritering gjordes som innebar en 
minskning av en biståndshandläggare till förmån för en utökning av socialsekreterare. 
Enheten fick också två permanenta teamledare i och med den nya organisationen. 

Under en kort tid gick förvaltningschefen in och tog över chefsansvaret innan en 
tillfällig chef anställdes på 50 % under tiden rekryteringen pågick. Detta sammantaget 
gjorde att hösten var tuff för Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO). 

Flera personer har vårdats på institutioner och/eller varit placerade på olika 
stödboende för att klara drogfrihet, vilket medfört ökade kostnader för 
missbruksvården och underskott i budgeten gällande denna post. Ett ärende gällande 
tvångsvård medförde institutionsplacering och kostnaden för denna insats 
förbrukade mer än hela budgeten. Även inom öppenvård förbrukade ett ärende mer 
än hela budgeten för denna verksamhet. Budget för kontaktpersoner saknas till ett 
pågående ärende. Även försörjningsstödet är fortsatt högt i förhållande till budget 
och redovisar ett underskott på - 350 tkr. 
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1.3 Ekonomi 

Ekonomiskt resultat 2016 

Vård- och omsorgsnämnden 
Budget 
2016 

Utfall 2016 
Avvikelse 
2016 

Gemensamt 13 104 13 265 -161 

LSS och socialpsykiatri 28 455 29 474 -1 019 

Hemtjänsten 18 741 19 458 -717 

HSL och nattenheten 18 549 19 033 -484 

Särskilt boende 33 101 32 066 1 035 

Vuxenenheten 8 400 9 881 -1 481 

Barn- och familjeenheten 5 660 7 542 -1 882 

Summa Vård- och omsorgsnämnden 126 009 130 717 -4 709 

  

Det ekonomiska resultatet för Vård och omsorgsnämnden uppgår 2016 till -4 708 tkr. 
I början av året fattades beslut om ett antal effektiviseringar/besparingar utifrån 
underskottet 2015. Totalt effektiviseringskrav var 5 200 tkr. Helårseffekt har inte 
uppnåtts på alla effektiviseringar under året. Från halvårsskiftet flyttades barn- och 
familjeenheten (socialtjänsten) över från Kultur- och bildningsnämnden. 

  

Gemensamt - 161 tkr 

Här i ligger budget för nämnden, förvaltningsledningen och den gemensamma 
administrationen samt bostadsanpassning och mat- och hemtjänstintäkter. Nämnden 
redovisar ett underskott då arvoden inte har räknats upp i budget. 
Bostadsanpassningen har haft flertal kostsamma ärenden under året och budgeten 
har överskridits med 2 000 tkr. Hemtjänstintäkterna understiger budgeten för året 
och är även lägre än för 2015. Kostnad för trygghetslarm har ökat med nästan det 
dubbla från föregående år och den budgeten överskrids också. Här finns också en 
budgetreserv som ska täcka upp överskott inom andra verksamheter. Inom den 
gemensamma administrationen genererar sjukskrivning och en del vakanshållna 
tjänster överskott. Under året har ett nytt avtal träffats med ny leverantör av 
arbetskläder vilket ger lägre kostnader. Dock överskrids budgeten för detta i år då 
den tidigare leverantören har varit mycket dyrare. 

LSS och socialpsykiatri - 1 019 tkr 

Ett nytt ärende inom boende LSS har tillkommit under hösten och generar ett 
underskott då platsen köps externt. Verksamheterna har verkställt ett antal 
besparingsåtgärder tidigare i år (Neddragning av Lindens matservering och 
socialpsykiatrins dagverksamhet 1,0 åa). Trots besparingsåtgärder redovisar daglig 
verksamhet underskott för 2016. Kastanjen har fått tillskott i budget för att bland 
annat kunna öka bemanningen och under hösten rekryterades 1,0 åa för att klara 
bemanningsbehovet. Ett tillskott för semesterdagar i vikariebudget har bidragit till att 
verksamheterna bättre kunnat hålla sin budgetram för vikarier. Många ärenden med 
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kontaktpersoner gör att den budgeten inte hålls, Personlig assistans har haft fler 
ärenden under året än vad som är budgeterat. Ett ärende som tidigare bekostats till 
viss del av Försäkringskassan har på grund av strängare bedömning vältrats över på 
kommunen och genererar stora kostnader. En tvist med Försäkringskassan om 
pågående assistansärenden har lett till uteblivna utbetalningar av assistansersättning 
till kommunen. 

Hemtjänsten - 717 tkr 

Hemtjänsten har fått effektiviseringskrav för 2016 på ca 1,3 mnkr men helårseffekt 
har inte uppnåtts i år. För att klara effektiviseringskravet har man bland annat gjort 
schemaöversyn, ett nytt schema infördes under hösten. Reducerad bemanning över 
sommaren var möjlig i och med att teamträffarna ställdes in och färre 
genomförandeplaner upprättades då ordinarie personal inte var på plats. En ökad 
vårdtyngd har skett under året, hemtjänsttimmarna har ökat med 7 % från 2015. 
Ca 400 tkr av underskottet är kostnader för övertid som beror på svårigheten med att 
hitta vikarier. 

HSL och nattenheten - 484 tkr 

Resultatet för nattenheten uppgår till - 600 tkr. Tjänstgörande personal per natt 
överensstämmer med bemanningsplanen. Tilldelad budget täcker inte fullt ut 
vikariekostnader vid semester, sjukdom samt introduktion för ny personal. Budget 
för Ob- ersättning har tidigare varit i underkant och har korrigerats men når 
fortfarande inte upp till det som åtgår. 

Sjuksköterskorna generar ett litet överskott trots att bemanningssköterskor har 
använts under hösten till en högre kostnad samt att sommarpaket med extra 
ersättningar till sköterskorna under sommaren togs fram. På grund av vakanser och 
en lägre bemanning under sommaren har budgeten ändå kunnat hållas. 

Överskott för arbetsterapeuterna på grund av vabb och sjukskrivningar. 

Särskilt boende + 1 035 tkr 

Inkluderat här finns även demensdagvården och dagrehab som under 2016 
finansierat med statsbidrag från bemanningssatsningen. Även hemrehab har till 50 % 
finansierats med detta statsbidrag och resterande del har rymts inom Lindens 
budgetram. 

Linden inkl. dagrehab och anhörigstöd + 835 tkr 

På grund av den höga beläggningsgraden i verksamheten så har bemanningen tidvis 
varit ansträngd, och viss extrabemanning har varit nödvändig för att ge personalen 
rimliga förutsättningar. Verksamheten har dessutom haft förhöjda kostnader i 
enskilda ärenden med extrainsatta resurser och inköp av nya delar av befintligt 
larmsystem för att säkra tryggheten för våra hyresgäster. Samtidigt har en hög 
beläggningsgrad genererat högre intäkter än budgeterat varför det sammanställda 
resultatet blir ett överskott. 

Oxelgården inkl. Gläntan + 200 tkr 

Oxelgården redovisar ett överskott för året om 200 tkr. Detta beror dels på 
kostnadsreducering under okt-dec på 25 % undersköterska samt hög kompetens 
bland medarbetare som kunnat hantera den ökade vårdtyngden. Sjuksköterskor och 
arbetsterapeuter har via handledning och förskrivningar bidragit till att hålla nere 
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sjukfrånvaron bland undersköterskor. Intäkterna har också varit högre än vad som är 
budgeterat. 

Vuxenenheten - 1 481 tkr 

Flera och kostsamma placeringar inom institutionsvård ger ett underskott. Ett ärende 
gällande tvångsvård medför institutionsplacering och kostnaden för denna insats 
förbrukar mer än hela budgeten. Även inom öppenvård förbrukar ett ärende mer än 
hela budgeten för denna verksamhet. Budget för kontaktpersoner saknas till det 
ärende som pågår idag. Även försörjningsstödet är fortsatt högt i förhållande till 
budget och redovisar ett underskott på - 350 tkr. Vakanser hos socialsekreterarna 
väger upp en del av underskottet. 

Barn- och familjeavdelningen - 1 882 tkr 

Vid halvårsskiftet skedde en omorganisation och barn- och familj flyttades från 
kultur- och bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Underskottet för 
verksamheten för andra halvåret som belastar nämnden uppgår till - 1 882 tkr. 

Höga kostnader inom socialtjänst och LSS boende och korttidsvård. Under året 
tillkom ett nytt ärende för boende LSS och totalt underskott för 2016 för båda 
nämnderna uppgår till - 3 500 tkr för enbart LSS-boende. Även inom 
familjehemsvården och öppenvården överskrids budgeten. Vakanser hos 
socialsekreterarna väger upp en del av underskottet. 

LOV – lagen om valfrihet 

till för att den enskilde ska ha möjlighet välja vem som ska utföra hemtjänst eller 
hemservice; kommun eller extern utförare. 

LOV Infördes 1 september 2014. Under 2016 fanns det förutom den kommunala 
utföraren också en extern utförare av serviceinsatser. Kostnaden för tjänsteköp 
bokförs på förvaltningsgemensamt och intäkten för tjänsteköp bokförs på 
hemtjänsten. Årets resultat för LOV uppgår till - 2 317 tkr. Avvikelsen visar att 
kostnaden för hemtjänstens verksamhet inte motsvarar den framräknade 
ersättningsnivån. Under kommande år behöver verksamheten effektiviseras 
ytterligare. 

Investeringar  

Investeringar VON 2016 
Budget 
2016 Tkr 

Utfall 
2016 Tkr 

Avvikelse 
2016 Tkr 

Inventarier 1 000 701 299 

Bostadsanpassning 500 0 500 

Summa 1 500 701 799 

Investeringsbudgeten för inventarier avser omvårdnadshjälpmedel och övriga 
inventarier som behöver bytas ut. 700 tkr är förbrukat för 2016. Nämnden har en 
budget för bostadsanpassning där inget förbrukats under året. De flesta 
bostadsanpassningar handlar om ombyggnationer i brukares hem och är därför inga 
investeringar utan det ska kostnadsföras innevarande år. 
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Protokoll 2017-02-07

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats
09:00-11:00 Lillsjön, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §31

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-07

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§31 - Årsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden 2016 (VON 
16-285)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utformat en årsredovisning vad gäller verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi för 
vård- och omsorgsnämndens hela ansvarsområdet för år 2016.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen för Vård- och omsorgsnämnden 2016.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Vård- och omsorgsnämnden 2016 - (40726)
 Årsredovisning Von 2016 - (41147)
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Ombudgetering anhörigstöd 
från ansvar Linden till ansvar 
Gruppbostad/socialpsykiatri

5

SON 17-67
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: SON 17-67

Tjänsteskrivelse – Ombudgetering anhörigstöd från 
ansvar Linden till ansvar Gruppbostad/socialpsykiatri

   

Ärendebeskrivning
En omorganisation har skett inom Socialförvaltningen där personalansvaret för 
anhörigstöd flyttats från enhetschef på Linden till enhetschefen För Gruppbostad och 
socialpsykiatri. Budgeten för anhörigstöd flyttas från ansvar 530300 Enhetschef 
Linden till ansvar 530210 Enhetschef Gruppbostad och socialpsykiatri.  

1 Bakgrund
En omorganisation har skett inom Socialförvaltningen där personalansvaret för 
anhörigstöd flyttats från enhetschef på Linden till enhetschefen För Gruppbostad och 
socialpsykiatri. Omorganiseringen medför att budgetmedel behöver flyttas mellan 
dessa två ansvar.

224 tkr motsvarande 50 % tjänst flyttas från ansvar 530300 till ansvar 530210. Samt 
20 tkr för att täcka kostnader för kurser, handledning och telefonkostnader för 
anhörigstödjare.

Förslag till beslut
Socialnämnden flyttar 224 000 kr motsvarande 50 % tjänst samt 20 000 kr till kurser, 
handledning och telefonkostnader från ansvar 530300 (enhetschef Linden) till ansvar 
530210 (enhetschef Gruppbostad och socialpsykiatri).

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Sandra Magnusson
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Protokoll 2017-02-07

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats
09:00-11:00 Lillsjön, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Sandra Magnusson (Ekonom)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §32

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-07

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§32 - Ombudgetering anhörigstöd från ansvar Linden till ansvar 
Gruppbostad/socialpsykiatri (SON 17-67)
Ärendebeskrivning
En omorganisation har skett inom Socialförvaltningen där personalansvaret för anhörigstöd flyttats 
från enhetschef på Linden till enhetschefen För Gruppbostad och socialpsykiatri. Budgeten för 
anhörigstöd flyttas från ansvar 530300 Enhetschef Linden till ansvar 530210 Enhetschef Gruppbostad 
och socialpsykiatri.

Förslag till beslut
Socialnämnden flyttar 224 000 kr motsvarande 50 % tjänst samt 20 000 kr till kurser, handledning 
och telefonkostnader från ansvar 530300 (enhetschef Linden) till ansvar 530210 (enhetschef 
Gruppbostad och socialpsykiatri).

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden flyttar 224 000 kr motsvarande 50 % tjänst samt 20 000 kr till kurser, handledning 
och telefonkostnader från ansvar 530300 (enhetschef Linden) till ansvar 530210 (enhetschef 
Gruppbostad och socialpsykiatri).
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Handlingsplan- Sammanhållen 
vård och omsorg för äldre i 
Örebro län 2016-2018 samt 

handlingsplan södra 
länsdelarna 2016-2018

6

VON 16-95
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Tjänsteskrivelse 2017-02-01 1 (2)

Dnr: VON 16-95

Tjänsteskrivelse - Handlingsplan- sammanhållen vård 
och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 samt 
södra länsdelarna 2016-2018
   

Ärendebeskrivning
Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 
är en revidering och utveckling av tidigare upplaga för 2014-2015. I denna plan 
utvidgas målgruppen med att omfatta hela gruppen 65 år och äldre, där de mest 
sjuka äldre ingår som en prioriterad grupp samt andra personer som har 
omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av skada eller sjukdom. 
I planen ingår även det hälsofrämjande perspektivet för målgruppen. 

Handlingsplanen har tagits fram av representanter utsedda från 
länsdelsgrupperna och utvecklingsgrupp äldre och somatik. Till det specifika 
samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård är ett tjänstemannastöd 
knutet i form av en Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård samt en 
beredningsgrupp för folkhälsa. Chefsgruppen har godkänt handlingsplanen för 
sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018. Beslut om 
handlingsplanen ska fattas i respektive verksamhets ansvariga nämnd. 
I samband med detta har den regionala handlingsplanen har brutits ner till södra 
länets handlingsplan, den ska också antas av ansvarig nämnd.

1 Bakgrund 
Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 
är en revidering och utveckling av tidigare upplaga för 2014-2015. I denna plan 
utvidgas målgruppen med att omfatta hela gruppen 65 år och äldre, där de mest 
sjuka äldre ingår som en prioriterad grupp samt andra personer som har 
omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av skada eller sjukdom.

I planen ingår även det hälsofrämjande perspektivet för målgruppen. 
Handlingsplanen har tagits fram av representanter utsedda från 
länsdelsgrupperna och utvecklingsgrupp äldre och somatik.

Ansvar för de äldre delas mellan kommunen, öppenvården, närsjukvården och 
slutenvården. Detta ställer krav på samarbete, information och kommunikation.
I handlingsplanen har man tagit fram målområden som alla kommuner i länet och 
Region Örebro län ska jobba emot. 
Målområdena är: 

 Främja hälsa och förebygga ohälsa
 God psykisk hälsa
 God vård vid demenssjukdom
 God läkemedelsbehandling
 God vård vid livets slut
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 Sammanhållen vård och omsorg

Den regionala handlingsplanen har brutits ner till södra länets handlingsplan.
i planen beskrivs aktiviteter på lokal nivå med utgångspunkt från den regionala 
handlingsplanen målområden. 

2 Analys
Utifrån de framtagna övergripna målområdena i handlingsplanen på regional nivå är 
målet med den lokala handlingsplanen en sammanhållen vård och omsorg. De mest 
sjuka och äldre har ett stort behov av en individanpassad och sammanhållen vård och 
omsorg. 

Detta ställer krav på en helhetssyn och samarbete över professions- och 
organisationsgränsen. I den lokala planen har lokala mål och prioriterade aktiviteter 
tagits fram som kommunen ska jobba med under 2016-2018. Det finns i planen 
tydligt beskrivet vad kommunens ansvar, slutenvårdens ansvar, närsjukvårdens 
ansvar samt länsdelsgruppens ansvar är.

2.1 Ekonomiska konsekvenser
I början fanns prestationsmedel tilldelade från staten för att påbörja arbetet med 
sammanhållen vård. Detta ska nu ingå i ordinarie verksamhetsbudget.

3 Slutsats
Förvaltningen förslår att nämnden ska anta både den regionala och den lokala 
handlingsplanen för sammanhållen vård och omsorg för äldre och arbeta utifrån 
handlingsplanen mål.  

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden
1. Antar den regionala handlingsplanen “Sammanhållen vård och omsorg för äldre I 
Örebro län 2016-2018”
2. Antar handlingsplanen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre – södra 
länsdelen för Kumla, Hallsberg, Askersund och Lekeberg 2016-2018” 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic    
Förvaltningschef Handläggare
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1. Inledning  

Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 är en 

revidering och utveckling av tidigare upplaga för 2014-2015. I denna plan utvidgas 

målgruppen med att omfatta hela gruppen 65 år och äldre, där de mest sjuka äldre 

ingår som en prioriterad grupp samt andra personer som har omfattande nedsättningar 

i sitt funktionstillstånd till följd av skada eller sjukdom. I planen ingår även det 

hälsofrämjande perspektivet för målgruppen.  
 

Handlingsplanen har tagits fram av representanter utsedda från länsdelsgrupperna och 

utvecklingsgrupp äldre och somatik under ledning av utvecklingsledare från område 

Välfärd och folkhälsa.  

2. Bakgrund 

Målet för satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” som pågick mellan 2010 – 2014 var 

att alla ska kunna åldras med trygghet och självbestämmande med tillgång till en god 

vård och omsorg. Målet var också att effektivisera användandet av resurser så att 

vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov.  
 

Som en del av satsningen av de mest sjuka äldre i Örebro län startade projektet Pallert 

för att stödja kommuner, landsting samt enskilda utförare i att införa kvalitetsregister 

och ett långsiktigt förbättringsarbete. Samtidigt startade projektet ViSam som 

resulterade i en länsövergripande samverkansmodell ViSam. Modellen innehåller 

Beslutsstöd, Säker utskrivning och Samordnad individuell plan (SIP). Syftet med 

modellen var att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen vård 

och omsorg kring de mest sjuka äldre. Projekten övergick i ett gemensamt projekt 

under 2014 och arbetet fokuserade på att stödja genomförandet av den 

länsgemensamma handlingsplanen ”Sammanhållen vård och omsorg för de mest 

sjuka äldre 2014-2015”. Fortsatt stöd till förbättringsarbete med ett preventivt 

arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god vård i livets slut, läkemedelsbehandling 

och implementering av ViSam-modellen var prioriterade målområden. Planen 

uppdaterades i januari 2015 i samband med projektavslut.  
 

Det fortsatta utvecklingsarbetet har från 2015 integrerats som en del av Region 

Örebro läns och kommunernas ordinarie verksamhet. Ansvaret för vård och omsorg 

för de äldre delas mellan; kommunen, öppenvården, närsjukvården och slutenvården. 

Detta ställer stora krav på samarbete, information och kommunikation runt den 

enskilde. En folkhälsoplan och ett program för social välfärd finns och båda gäller 

t.o.m. 2016. Föreliggande handlingsplan är en konkretisering av dessa programs 

övergripande mål. 

Page 50 of 140



 

Region Örebro län Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 | 2016-03-31 5 (16) 
 

3. Samverkan kring äldrefrågor i länet 

Ett väl fungerande samarbete med länets kommuner, Region Örebro län och 

civilsamhällets aktörer är en förutsättning för ett framgångsrikt och långsiktigt 

regionalt utvecklingsarbete. Därför måste möjligheter till en aktiv samverkan och 

dialog skapas mellan parterna. 

3.1 Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social 
välfärd och vård 

Specifika samverkansrådet är ett politiskt forum för information, samråd och 

samverkan mellan Region Örebro län och länets samtliga kommuner. Rådet ska 

initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och 

viktiga för regionen. Rådet har en rådgivande roll och kan inte fatta formella beslut 

som binder medlemmarna.  
 

Till rådet är ett tjänstemannastöd knutet i form av en Chefsgrupp för samverkan 

social välfärd och vård samt en Beredningsgrupp folkhälsa. Chefsgruppen 

godkänner handlingsplanen för Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro 

län 2016-2018. Beslut om handlingsplanen fattas i respektive verksamhets ansvariga 

nämnd.  
 

Till chefsgruppen finns knutet en utvecklingsgrupp Äldre och somatik som ska driva 

utvecklingsarbete genom uppdrag från specifika samverkansrådet, chefsgruppen eller 

från länsdelsgrupperna. Handlingsplanen för sammanhållen vård och omsorg ingår i 

utvecklingsgruppens arbete. 

3.2 Länsdelsgrupper för social välfärd och vård 
I varje länsdel (Norr, Väster, Söder och Örebro) finns en länsdelsgrupp inom området 

social välfärd och vård med representanter från Region Örebro läns 

länsdelsverksamheter samt från länsdelens samtliga kommuner. 
 

Länsdelsgrupperna är basen för det lokala utvecklingsarbetet som sker i samverkan 

mellan kommunerna och Region Örebro län. Länsdelsgrupperna ansvarar för 

upprättandet av en lokal handlingsplan med aktiviteter som utgår från målområdena i 

den regionala handlingsplanen Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 

2016-2018.  

3.3 Samverkansledare och utvecklingsledare  
Till stöd för varje länsdelsgrupp finns en samverkansledare (resursperson som utsetts 

av länsdelsgruppen och kallas i detta dokument för samverkansledare, titeln variera i 

de olika länsdelsgrupperna) som samfinansieras av Region Örebro län och 

kommunerna i respektive länsdel.  Samverkansledarens roll är att ur ett 
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helhetsperspektiv agera motor i utvecklingsarbetet, informera, samordna, 

omvärldsbevaka, processa, följa upp och utbilda med utgångspunkt i den lokala 

handlingsplanens samverkansområden.  
 

Utvecklingsarbetet samordnas och stöds av Region Örebro läns utvecklingsledare 

inom äldreområdet och tillsammans med samverkansledarna bildar de ett team för det 

gemensamma utvecklingsarbetet i regionen. Utvecklingsledarna samordnar och 

stödjer arbetet i länsdelarna. De följer utvecklingen nationellt, tar del av nya exempel 

genom omvärldsbevakning och leder strategiska kommunala nätverk. 

3.4 Länsdelsgrupper för folkhälsa och folkhälsoarbetet  

Motsvarande gruppering med länsdelsgrupper finns också inom folkhälsoområdet där 

även civila samhället representeras. Länets folkhälsoarbete syftar till att skapa 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sker i samverkan 

med länets kommuner, Region Örebro län, Örebro läns idrottsförbund och Örebro 

läns bildningsförbund. Den äldre befolkningen har lyfts som prioriterad målgrupp i 

den regionala folkhälsoplanen. Att verka för ett hälsosamt åldrande är ett gemensamt 

åtagande mellan samtliga parter. Det lokala folkhälsoarbetet i länsdelarna regleras av 

avtal för samverkan mellan parterna. 
 

Målet är att främja ett hälsosamt åldrande genom de fyra hörnpelare som visat sig ha 

särskilt stor betydelse för äldres hälsa; meningsfullhet, kost, fysisk aktivitet samt 

social samvaro och stöd. Det innebär att inriktningen är förebyggande av sjukdom och 

funktionsnedsättning och främjande av hälsa. 
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4. Arbetssätt och systematiskt 
förbättringsarbete 

Verksamheten på område Välfärd och folkhälsa i Region Örebro län har som mål att 

långsiktigt stödja det strategiska utvecklingsarbetet inom vård och omsorg. 

Verksamheten ska skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela 

socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. 

  

Den äldres kunskaper, behov och rätt till delaktighet bidrar tillsammans med 

medarbetarens kunskaper (och bästa tillgängliga kunskap utifrån forskning) till att 

bästa möjliga insats genomförs. Medarbetare och chefers stöd och engagemang är 

viktigt för att få till ett långsiktigt systematiskt utvecklingsarbete. Det krävs uthålligt 

arbete med att mäta, redovisa och analysera resultat. I dag används bland annat olika 

kvalitetsregister, enkäter, egna mätningar och Kvalitetsportalen för att redovisa 

resultat.  

 

För att underlätta analysarbetet i länsdelsgrupperna, och att det sker på ett likvärdigt 

sätt, behöver en gemensam strategi för analys tas fram av samverkansledarna under 

2016. Strategin ska utgå från de gemensamma regionala målen med indikatorer och 

mätetal som ska följas över tid, på såväl länsdels- som verksamhetsnivå.  

5. Utgångspunkter och nuläge 

5.1 Den äldre befolkningen i Örebro län 
Totalt i länet bor 62 080 personer som är 65 år och äldre. Av dessa är 15 837 personer 

80 år och äldre (2015-11-01). De mest sjuka äldre omfattar enligt Socialstyrelsen ca 

17 procent av befolkningen över 65 år, vilket motsvarar 10 554 personer i Örebro län. 

Befolkningsökningen i länet när det gäller personer 65 år och äldre ligger på 5 procent 

och för personer 80 år och äldre på 7 procent fram till år 2020. Det är dock stor 

variation mellan länets kommuner.   

5.2 Att främja, förebygga och vårda – insatser som går 
hand i hand 

En viktig utgångspunkt för berörda verksamheter är att stärka människor till att kunna 

leva ett självständigt liv. Individens inflytande och ansvar för sin hälsa och möjlighet 

till delaktighet och medskapande i planering och genomförandet av vård och omsorg 

är viktigt.  

 

Genom strategiskt och långsiktigt förebyggande arbete kan hälsa bibehållas och ökas. 

Med relativt små medel kan hälsosamma levnadsvanor stimuleras, social gemenskap 
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stärkas och upplevelse av meningsfullhet främjas. Hälsa, oberoende och livskvalitet 

har ett värde för den enskilde. Om år med bibehållen hälsa och funktionsförmåga 

läggs till livet innebär det dessutom positiva effekter för samhällsekonomin. Vård- 

och omsorgsbehovet kan därmed skjutas upp och resurser kan användas där behoven 

är som störst.  

5.3 De äldre – personer med olika behov  
När behov uppstår ska samhället tillhandahålla insatser och bästa möjliga vård och 

omsorg. Alla inblandade verksamheter ska arbeta för att tillgodose äldres behov av 

förebyggande insatser, riskbedömningar och standardiserade kontroller samt erbjuda 

individanpassad vård och omsorg. Hälsofrämjande insatser ska komplettera 

arbetssättet inom alla områden. 

5.4 Handlingsplanens upplägg och avgränsningar 

I planen beskrivs de gemensamma målområden som gäller för regionen. De regionala 

målen bryts ner i lokala konkreta mål och aktiviteter som beskrivs i de lokala 

handlingsplanerna. Samverkan och aktiviteter sker i länsdelsgrupperna. 

5.5 Handlingsplanens styrning 
Synsätt för styrning i länet för att uppnå de gemensamma målen i handlingsplanen 

föreslås vara enligt europeiska kvalitetsutmärkelsen EFQM som beskriver hur 

framgångsrika organisationer arbetar genom att:  
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R – sätta upp vilka mål, vilket värde och vilka resultat man vill uppnå (Resultat) 

A – ta fram angreppsätt för hur man ska gå tillväga (Approach) 

D – bestämma hur och i vilken omfattning dessa angreppssätt ska tillämpas (Deployment) 

A – för att sedan följa upp utfallet (Assess) 

R – och slutligen förfina sitt system (Refine) 

 

Detta innebär att A och D (klammer) i huvudsak sker i länsdelsgrupperna och finns 

beskrivet i de lokala handlingsplanerna. Fokus på R-A-R finns i den regionala 

handlingsplanen och ansvaret för uppföljning ligger på chefsgruppen tillsammans 

med länsdelsgrupperna. Uppföljning av genomförda aktiviteter lokalt sker på initiativ 

av länsdelsgrupperna. En årlig redovisning och uppföljning av målområden sker i 

chefsgruppen för samverkan social välfärd och vård. 

5.6 Mål 

5.6.1 Mål ur den enskildes perspektiv  

Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och 

omsorg vid behov. 

5.6.2 Övergripande mål 

Region Örebro län bidrar tillsammans med kommunerna och civilsamhället till att 

skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa samt till att människor kan leva ett 

värdigt liv och delta aktivt i samhället.  

5.6.3 Handlingsplanens målområden 

Välfärdsteknik och digitalisering är verktyg för att få en bättre hälsa, vård och 

omsorg. Tekniken ger möjligheter till ökad trygghet, självständighet och delaktighet 

för individen samt bättre arbetsförhållanden för personalen. Digitalisering ska ses som 

en utvecklingsmöjlighet inom målområdena i handlingsplanen och inte som ett eget 

mål.  

 

Det är av stor vikt att alltid beakta individens medverkan, resurser, möjlighet till 

medskapande och eget ansvar samt att ta tillvara den närståendes möjligheter till 

medverkan inom vård och omsorg. Detta ingår därför inom samtliga målområden.  

 

Främja hälsa och förebygga ohälsa 
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6. Beskrivning av målområden  

6.1 Främja hälsa och förebygga ohälsa 
Gruppen äldre kan delas in efter funktionsförmåga och behov av hjälp för att klara 

sina vardagliga uppgifter istället för att delas in efter kronologisk ålder och dra en 

gräns vid 65 år. Inom folkhälsoområdet talar man om den tredje åldern, när 

människor avslutat sitt förvärvsarbete och det är vanligt med en aktiv tillvaro med 

relativt goda resurser, hälsomässigt, socialt och ofta ekonomiskt. En person som är 

beroende av andra för att klara sina vardagliga göromål befinner sig i den fjärde 

åldern, då anhöriga och närstående eller offentlig vård och omsorg behövs som stöd 

för den enskilde.  

 

Fyra faktorer har visat sig värdefulla för att äldre ska kunna upprätthålla en god hälsa. 

Dessa är social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor.  

 

Mål: 

 Skapa forum i varje länsdel för att främja insatser utifrån de fyra hörnpelarna. 

 Identifiera och skapa strategier för utsatta grupper. 

 Genom främjande insatser bidra till att förlänga den tredje åldern.  

6.2 Förebyggande arbetssätt och rehabilitering 
Kvalitetsregistret Senior alert ska användas som ett verktyg för registrering av 

riskbedömning, åtgärder och uppföljning. Syftet är att vidareutveckla det 

förebyggande arbetssättet så risken för fall, undernäring, trycksår och ohälsa i 

munnen minskar. Nya områden i Senior alert är inkontinens, rehabilitering och 

mätning av vårdhygien. 

 

Ett förebyggande arbetssätt inom dessa områden är viktigt. De har en stark koppling 

till varandra och bidrar till upplevd livskvalitet och hälsa. Med hjälp av ett preventivt 

arbetssätt ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg, oavsett vem som 

tillhandahåller den.  

 

Basala hygienrutiner är en grundförutsättning för god vård och omsorg inom alla 

verksamheter. Följsamhet till dessa rutiner bör följas upp. 

 

Det förebyggande arbetet inom vårdhygien kan också stödjas genom återkommande 

mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt 

boende (Svenska HALT). Mätningar av vårdrelaterade infektioner görs regelbundet 

inom Region Örebro län genom punktprevalensmätningar (VRI). 

 

Hälsoinriktade och rehabiliterande insatser ska erbjudas i större utsträckning.  
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En förutsättning för att nå uppsatta mål är att åtgärderna utvärderas, såväl på individ- 

som gruppnivå och att resultatet används i det fortsatta förbättringsarbetet. 

Verksamheterna ska ta fram en strategi för att fokusera på åtgärder med bäst effekt 

inom varje riskområde.  

 

Mål: 

 Riskbedömningar och planering av förebyggande åtgärder samt uppföljning 

och registrering i Senior alert ska erbjudas alla med hemsjukvård, alla som 

bor i särskilda boenden och som vistas på korttidsboenden, oavsett driftsform.  

 

 Målgruppen i primärvården och hemtjänsten ska vara identifierad och ska 

erbjudas riskbedömning och förebyggande åtgärder samt uppföljning och 

registrering i Senior alert. Yrkesgrupper som berörs i primärvården och 

kommunen ska vara tydliggjorda. 

 

 Riskbedömningar och planering av förebyggande åtgärder samt uppföljning 

och registrering i Senior alert ska erbjudas alla som är inlagda på något av 

länets tre sjukhus.  

 

 Rehabiliteringsmodulen i Senior alert ska användas inom relevanta 

verksamheter vid slutet av 2018.  

 

 Blåsdysfunktion- och inkontinensmodulen i Senior alert ska användas inom 

relevanta verksamheter vid slutet av 2018.  

 

 Arbetet med vårdhygien ska följas av alla verksamheter genom årliga 

mätningar i kommunerna och Region Örebro län. 

 

 Den enskilde individens riskfaktorer och insatta åtgärder ska beskrivas i 

statusmeddelande vid inskrivning på sjukhus samt vid utskrivning i 

vårdsammanfattning. 

6.3 God psykisk hälsa  
Stort behov finns att uppmärksamma och öka kunskapen om äldres psykiska hälsa 

och ohälsa. Det är ett område som under lång tid varit eftersatt trots att behoven är 

stora och förekomsten av depressionssjukdom relativt vanlig, 11-15 procent av den 

äldre befolkningen lider av depression enligt siffror från SKL. Kunskap och 

handlingsberedskap gällande äldres psykiska hälsa och ohälsa behöver öka  

hos personal som möter äldre i sitt dagliga arbete i Örebro län.                                                                                         
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Syftet med inriktningen är att göra dessa och andra som möter äldre trygga i att kunna 

samtala och stödja den enskilde att ta kontakt med rätt vårdnivå. Utifrån 

överenskommelsen mellan staten och SKL om stöd till riktade insatser inom området 

psykisk ohälsa 2016 ska analys och handlingsplaner utarbetas i samverkan, såväl på 

lokal som regional nivå. 

 

Mål: 

 Ett förebyggande och främjande arbete för äldre i länet som motverkar 

isolering ökar möjlighet till delaktighet genom meningsfulla aktiviteter och 

god psykisk hälsa. Samtliga länsdelsgrupper ska specificera och genomföra 

minst en aktivitet inom området. 

 

 Under 2017-2018 ska det i Örebro län genomföras utbildningar i ”Första 

hjälpen till psykisk hälsa för äldre”. I Örebro län ska det finnas minst en 

”Första hjälpen instruktör” i varje länsdel. 

6.4 God vård vid demenssjukdom  
I Sverige beräknas 8 procent av befolkningen som är 65 år eller äldre ha en 

demenssjukdom. Varje år insjuknar 25 000 personer. Idag finns cirka 160 000 

personer med demenssjukdom i riket, år 2050 beräknas antalet fördubblas då 

åldersstrukturen i befolkningen förändras. 

 

Personer med demenssjukdom ska kunna känna sig trygga, få lättillgängliga insatser 

på jämlika villkor, få sin integritet, sina rättigheter och sitt självbestämmande 

respekterat. 

 

I Örebro län har ett utvecklingsarbete kring utredning, uppföljning och omvårdnad för 

personer med demenssjukdom genomförts, DemensSam. Där ingår även en 

utbildningsmodell i flera nivåer för personal, http://demenssamorebro.se. 

 

Det finns såväl nationella som regionala riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom och lokala riktlinjer för multiprofessionellt teambaserat arbete som 

vägledning för arbetet. Från 2016 finns ett uppdaterat dokument om Basal 

demensutredning i Region Örebro län.  Revidering av de nationella riktlinjerna pågår 

från 2016. 

 

Uppdrag för ett regionalt demensråd tas fram under 2016. Det övergripande uppdraget 

är att verka för jämlik demensvård i länet.  

 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) drabbar ca 90 procent av 

alla som lever med en demenssjukdom. Med hjälp av BPSD-registret kan struktur i 
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vårdarbetet minska BPSD-symtom och bidra till personcentrerad vård, gemensamt 

språk för personalen, tydliga mål, teamarbete och utveckling av demensvården.  

 

Mål:  

 De personer som har behov av demensutredning ska erbjudas tidig utredning 

enligt dokument ”Basal demensutredning – Region Örebro län 2016” på lika 

villkor, oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har. 

 

 De personer som drabbas av demenssjukdom ska erbjudas en trygg vård och 

omsorg genom hela sjukdomen från utredning till palliativ vård. 

 

 Miljön inom demensvård och omvårdnad ska vara utformade så att den 

erbjuder en aktiv och meningsfull vardag på den enskildes villkor. 

 

 Personal ska ha kunskap och grundläggande utbildning om 

demensvård/omvårdnad, enligt DemensSams utbildningsmodell. 

 

 Alla personer med BPSD-symtom ska bedömas med NPI-skattning och bör 

registreras i BPSD-registret. 

6.5 God läkemedelsbehandling  

Cirka 30 procent av akuta inläggningar av äldre på sjukhus är helt eller delvis 

läkemedelsrelaterade. Upp till hälften av dem bedöms möjliga att undvika. Enligt 

Socialstyrelsens vägledning Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller 

fler läkemedel ska läkemedelsgenomgång genomföras vid varje vårdkontakt för 

personer som är 75 år eller äldre. 

 

Syftet med utvecklingsarbetet är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre, 

undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och undvika 

vårdskador på grund av polyfarmaci och riskläkemedel. Som riskläkemedel räknas 

olämpliga läkemedel (långtidsverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande 

antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin), läkemedel mot psykos och 

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Eftersträva rätt läkemedel, i rätt dos, i rätt 

tid till varje patient i alla led. 

 

Mål:  

 Alla medarbetare i berörda verksamheter ska ha kännedom om 

behandlingsrekommendationerna ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka 

äldre 2016” från Regionala läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen. 

 

Page 59 of 140

http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/pg3c9qwn8zou479dsbal/Slutversion_Lathund_2016-17_-korr_apr_16-.pdf
http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/pg3c9qwn8zou479dsbal/Slutversion_Lathund_2016-17_-korr_apr_16-.pdf


 

14 (16) Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 | 2016-03-31 Region Örebro län 
 

 

 Minskning av användandet av riskläkemedel för dem som är 75 år och äldre.  

 

 Alla personer inom särskilt boende och hemsjukvård ska årligen genomgå en 

fördjupad läkemedelsgenomgång. 

6.6 God vård vid livets slut 

God vård i livets slut bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av 

helhetssyn på människan samt en strävan att stödja individen att leva med värdighet 

och största möjliga välbefinnande till livets slut. 

 

Det finns ett nationellt vårdprogram och nationella riktlinjer för palliativ vård som 

ligger till grund för en länsövergripande överenskommelse. Överenskommelsen ska 

uppdateras under 2016. 

 

Ett palliativt råd finns sedan 2012 med uppdrag att verka för en jämlik palliativ vård 

till alla länsinvånare. Översyn av uppdrag för palliativa rådet görs under 2016. 

 

Från hösten 2016 finns en e-utbildning Allmän palliativ vård för samtliga 

personalkategorier inom vård och omsorg i hela länet. 

 

Svenska palliativ registret ska användas av alla vårdgivare för att utveckla och följa 

upp den palliativa vården. En förutsättning för att nå uppsatta mål är att åtgärderna 

utvärderas, såväl på individ- som gruppnivå och att resultatet används i det fortsatta 

förbättringsarbetet. 

 

Mål:  

 Täckningsgraden för registrering av förväntade dödsfall i Svenska 

palliativregistret ska vara minst 70 procent. 

 

 Förbättring av resultat enligt de indikatorer som finns angivna i Svenska 

palliativregistret.  

 

 Alla berörda verksamheter använder e-utbildning i Allmän palliativ vård. 

6.7 Sammanhållen vård och omsorg 
En sammanhållen vård och omsorg innebär att helhetssyn och nära samarbete krävs 

över professions- och organisationsgränser. Det övergripande målet är att vård ska ges 

på rätt vårdnivå och att planering, samverkan och insatser sker utifrån den enskildes 

delaktighet och behov.  
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ViSam-modellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar 

för en sammanhållen vård och omsorg i Örebro län, www.visamregionorebro.se. 

ViSam-modellen består av samordnad individuell plan (SIP), som ska ge en samlad 

bild när personen har behov av samordning av insatser från olika huvudmän. 

Beslutsstödet ger en strukturerad bedömning av hälsotillståndet och ställningstagande 

till vårdnivå. Säker utskrivning börjar med säker inskrivning och planering efter 

personens behov, som i bästa fall bygger på en tidigare SIP. En säker utskrivning 

skapar möjlighet till en trygg hemgång. 

 

Implementering av delarna i ViSam-modellen är påbörjad och fortsatt arbete krävs. 

En anpassning av modellen kommer att genomföras vid behov utifrån nya 

förutsättningar, överenskommelser eller lagändring.   

 

Mål: 

 Beslutsstödets alla delar ska användas av sjuksköterskor i samtliga kommuner 

och av ambulanspersonalen för en strukturerad bedömning av hälsotillståndet 

och ställningstagande till vårdnivå. 

 

 Säker utskrivning ska användas i samtliga verksamheter. 

 

 Planering med Samordnad individuell plan (SIP) ska användas i samtliga 

verksamheter vid behov av samordning av insatser för den enskilde med 

sammansatta behov.  

 

 Nationell patientöversikt (NPÖ) ska använda av legitimerad personal i 

kommunerna för att inhämta information i samband med övertagande av 

vårdansvar. 
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Inledning 

Den uppdaterade handlingsplanen kommer att gälla från 2016 tom 2018. 

Uppdateringen av handlingsplanen har skett i samverkan mellan område social 

välfärd och folkhälsa och befintliga länsdelsgrupper. 

Den regionala handlingsplanen har brutits ner till södra länets handlingsplan. I 

planen beskrivs aktiviteter på lokal nivå med utgångspunkt från den regionala 

handlingsplanens målområden. De lokala planerna uppmärksammar även 

huvudmännens registreringar, riskbedömningar och kvalitetsarbete utifrån de 

nationella kvalitetsregistren. 

 

Organisation 

Till rådet är ett tjänstemannastöd knutet i form av en Chefsgrupp för 

samverkan social välfärd och vård samt en beredningsgrupp folkhälsa. 

Chefsgruppen godkänner handlingsplanen för Sammanhållen vård och omsorg 

för äldre i Örebro län 2016-2018. Beslut om handlingsplanen fattas i respektive 

verksamhets ansvariga nämnd.  

 

Till chefsgruppen finns knutet en utvecklingsgrupp Äldre och somatik som ska 

driva utvecklingsarbete genom uppdrag från specifika samverkansrådet, 

chefsgruppen eller från länsdelsgrupperna. 
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Samverkan i södra länsdelen 
I södra länsdelsgruppen ingår representanter inom vård och omsorg från USÖ`s  

områdesledningar, Region Örebroläns södra verksamheter och södra länsdelens 

kommuner, Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg. Ansvaret för vård och 

omsorg för de äldre delas mellan kommunerna och Region Örebro län, Detta 

ställer stora krav på samarbete, god information och kommunikation så att inte 

den enskilde kommer i kläm mellan olika verksamheter och slussas runt mellan 

olika vårdinrättningar. 

Länsdelsgruppens uppgift är att styra, leda och följa upp det operativa arbetet i 

södra länsdelen där det finns behov av samverkan mellan de olika parterna.  

Till stöd för varje länsdelsgrupps samverkansarbete finns en samverkansledare 

som samfinansieras av Region Örebro län och kommunerna. 

Samverkansledarens roll är att vara en motor i förbättringsarbetet, informera, 

samordna, processa, följa upp och utbilda med utgångspunkt i den lokala 

handlingsplanens samverkansområden. 

Målgrupp 

Mest sjuka äldre i Örebro län 

Den övergripande definitionen av de mest sjuka äldre är personer äldre än 65 år 

med omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, 

skada eller sjukdom. 

Den nya planen har breddas och omfatta hela äldre gruppen där de mest sjuka 

äldre ingår som en prioriterad grupp. 

 

 

 

Mål aktiviteter och framgångsfaktorer 
Målet med arbetet utifrån den lokala handlingsplanen är ett 

bättre liv för de mest sjuka äldre i södra länsdelen. 

Som äldre och sjuk i Örebro län ska man... 

 kunna åldras i trygghet och självbestämmande med 

tillgång till en god vård och omsorg 

 

 få den vård man behöver, när man behöver den, på det 

sätt man önskar få den 

 inte märka våra organisatoriska gränser 

 möta kompetens, säkerhet, hög kvalitet och gott 

bemötande 

 uppleva en värdig sista tid i livet 

Syfte 

Syftet med handlingsplanen är att utveckla möjligheter till samarbeten 

mellan Region Örebro och kommuner för att förbättra en sammanhållen 

vård- och omsorg. Utveckling av ett strukturerat förebyggande arbetssätt 

med den enskildes behov i fokus och en prioritering av rätt insatser för att 

uppnå jämlik och effektiv vård. 
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Målområden 

Denna handlingsplan berör aktiviteter inom följande områden: 

 Främja hälsa och förebygga ohälsa 
 Förebyggande arbetssätt och rehabilitering  
 God psykisk hälsa  
 God vård vid demenssjukdom 
 God läkemedelsbehandling                                                                                             
 God vård i livets slut 
 Sammanhållen vård och omsorg 

Framgångsfaktorer 

 processtänkande och med den äldre/enskildes perspektiv  
 etik och bemötande 
 samverkan 
 hållbar utveckling 
 samma möjlighet till vård inom länsdelen 
 evidensbaserad praktik och systematiskt förbättringsarbete 
 kompetensutveckling 

Arbetssätt 

Arbeta med evidensbaserad praktik 

De som arbetar inom vård och omsorg fattar dagligen beslut som ska vila på bästa 

tillgängliga kunskap utifrån forskning och erfarenhet för att göra bästa möjliga nytta 

för den äldre. Den äldres kunskaper, behov och delaktighet bidrar tillsammans med 

medarbetares kunskap och lokala praktiska förutsättningar, att bästa möjliga insats 

genomförs. 

 

 

 

Systematiskt förbättringsarbete 

För att medarbetare och chefer ska känna motivation och engagemang är 

det viktigt att se nyttan med arbetet - inte bara för de äldres skull utan 

även för verksamhetens utveckling. För att kunna redovisa vad som gjorts, 

rätta till brister och visa på förändringar och förbättringar behövs en 

systematik i förändringsarbetet. Det betyder att alla bör arbeta uthålligt 

med att mäta, redovisa, analysera och synliggöra resultat. Genom att sprida 

goda exempel, lär vi av varandra och sprider ett gemensamt arbetssätt. Det 

gäller att visa och se fördelar och vinst med de gemensamma satsningarna. 

 

 

 

Uppföljning  

Uppföljning av länsdelsvisa aktiviteter som sker i samverkan sker i södra 

länsdelsgruppen. Insamlade uppföljningsdata sammanställs av 

samverkansledaren och redovisas för länsdelsgruppen. 

Ansvaret för måluppfyllelsen ligger hos respektive huvudman.  

Regional plan för uppföljning av indikatorer finns framtagen. 
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MÅL OCH AKTIVITETSPLAN FÖR SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG OM DE MEST SJUKA ÄLDRE 
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Sammanhållen vård och omsorg 

De mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av en individanpassad och sammanhållen vård och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och samarbete 
över professions- och organisationsgränserna. ViSam-modellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen 
vård och omsorg kring de mest sjuka äldre i Örebro län. Det övergripande målet är att vård ska ges på rätt vårdnivå och att planering, samverkan och 
insatser sker utifrån den äldres delaktighet och behov. ViSam – vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell innehåller Beslutstöd, Säker 
utskrivning och Samordnad individuell plan (SIP).  

 

MÅL: Sammanhållen vård och omsorg 

 Beslutsstödet ska användas av sjuksköterskor i samtliga kommuner och av ambulanspersonalen för en strukturerad 

bedömning av hälsotillståndet och ställningstagande till vårdnivå. 

 Säker utskrivning ska användas i samtliga verksamheter 

 Planering med Samordnad individuell plan (SIP) ska användas i samtliga verksamheter vid behov av samordning av 

insatser för den enskilde med sammansatta behov.  

 Nationell patientöversikt (NPÖ) ska använda av legitimerad personal i kommunerna för att inhämta information i 

samband med övertagande av vårdansvar.  
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Regionala mål   Mål 

Södra länsdelen 

Prioriterade 

aktiviteter under 

2016-2018 

Mätetal/Indikatorer Kommun 

Ansvar 

(att göra) 

Slutenvård 

Ansvar 

(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdelsgrupp 

ansvar 

Beslutsstödet ska 

användas av 

sjuksköterskor i 

samtliga kommuner 

och av 

ambulanspersonalen 

för en strukturerad 

bedömning av 

hälsotillståndet och 

ställningstagande till 

vårdnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga fyra 

kommuner använder 

strukturerat beslutsstöd 

för bedömning och 

ställningstagande till 

vårdnivå vid de flesta 

situationer då patienten 

försämrats 

  

Ambulansverksamheten 

använder ViSam 

beslutsstödet vid mötet 

med kommun patienter 

då ssk  ej är på plats.  

 

 

 

 

Utbildade instruktörer i 

samtliga fyra 

kommuner under 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga distriktsläkare 

har utbildats i 

beslutsstöd 

 

Kontinuerlig 

uppföljning och 

återkoppling till 

användarna. 

 

 

 

 

 

Uppgift från 

beslutsstöd finns 

noterat i 

statusmeddelandet 

 

 

 

Utbilda instruktörer i 

klinisk bedömning 

samt beslutsstöd samt 

utbilda ny personal.  

 

 

 

 

 

Inventera 

vårdcentraler/ 

Ambulans/akut-

mottagning 

 

Utfall/resultat beslutsstöd i 

förhållande till inskriven 

vårdavdelning Enligt 

granskningsmall. 

 

Kvalitetsportalen 

Minskning av indikatorn 

 Undvikbar 

slutenvård  

 Återinskrivning 

under 2016 vid 4 

av 6 månader.  

Granskning av 

statusmeddelande 

 Enligt mall 

 

 Antal utbildade ssk i 

beslutsstöd och klinisk 

bedömning. 

 Antal utbildade 

instruktörer. 

 

 

 

 

Antal vårdcentraler och 

antal distriktsläkare som 

erhållit utbildning i 

beslutsstöd 

 

Använda, 

följa och 

analysera 

resultat  

 Följa 

Analysera 

resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följa och 

genomföra 

  

 

  

 

 

 

Följa och 

genomföra 

Följa 

 

 

 

Följa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Följa 

 

 

 

Följa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruera nya 

läkare 

Följa upp januari 

och september   

 

  

Följa upp januari 

och september   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följa upp januari 

och september   

Utbilda/ erbjuda 

fortbildning av 

instruktörer i 

samverkan med 

regionens 

utvecklingsledare

. 

 

Följa upp januari 

och september   

 

 

Sammanhållen vård och omsorg 
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Regionala mål Mål 

Södra länsdelen 
 

Prioriterade 
aktiviteter under 

2016-2018 

Mätetal/Indikatorer Kommun 

Ansvar 

(att göra) 

Slutenvård 

Ansvar 

(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdelsgrupp 

ansvar 

Säker utskrivning ska 

användas av samtliga 

verksamheter. 

 

 

 

 

All vårdplanering sker 

enligt beslutad ViSam 

modell för 

vårdplanering inför 

utskrivning. 

 

 

 

 

Använda lathund för 

statusmeddelande samt 

att flera professioner 

kompletterar 

statusmeddelandet 

 

 

 

Använder: 

- planeringsunderlaget 

-teachback 

-webkollen  

 

 

Fortsatt 

implementering och 

utbildning i ViSam 

modellens samtliga 

delar 

 

Utbildning i SBAR 

 

 

Täckningsgrad och kvalitet 

enligt granskningsmall. 

Utskrivningsklara dagar 

Undvikbar slutenvård 

Oplanerade 

återinläggningar 

Teachback-skattning via 

enkät/intervju 

 

 

Antal utbildningstillfällen 

Använda, 

följa 

genomföra 

och analysera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följa 

genomföra 

och analysera 

 

 

 

 

 

Följa 

 

 

 

 

 

 

Följa upp januari 

och september   

 

 

 

 

 

 

 

Sammanhållen vård och omsorg 
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Planering med 
samordnad individuell 
plan (SIP) ska användas 
i samtliga 
verksamheter vid 
behov av samordning 
av insatser för den 
enskilde med 
sammansatta behov. 
 

All samordnad 
individuell planering 
(SIP) sker enligt 
beslutad ViSam modell.  

Införa SIP med 
verktyget Life Care för 
målgruppen. 
 
 
 
 
Utbildning i SIP 
 
 

 Antal enheter som        

 genomfört SIP. 
 

Antal personer som fått en 

SIP.  

 

Följa 

genomföra 

och granska 

 

 

 

 

Följa 

genomföra 

och granska  

 

 

 

 

 

Följa 

genomföra 

och granska  

 

 

 

 

 

Följa upp januari 

och september   

 

 

Utbilda/ erbjuda 

fortbildning av 

instruktörer i 

samverkan med 

regionens 

utvecklingsledare

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanhållen vård och omsorg 
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Regionala mål Mål 

Södra länsdelen 
 

Prioriterade 

aktiviteter under 

2016-2018 

Mätetal/Indikatorer Kommun 

Ansvar 
(att göra) 

Slutenvård 

Ansvar 

(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdels-

grupp 

ansvar  

 Vårdplanering sker vid de 
flesta tillfällen via video på 
distans 

 

Samtliga fyra 
kommuner/USÖ och 
vårdcentralerna i 
södra länet använder 
vårdplanering på 
distans. 

Antal utförda 
vårdplaneringar via 
distans/ vanliga 
vårdplaneringar. 

 

Uppföljning utifrån 
regional enkät 

Vårdplanering på distans 

Använda  

följa och 

analysera 

resultat      

 

 

 

 

 

  

Använda följa 

och analysera 

resultat  

 

 

 

Följa 

använda   

 

 

      

Följa upp 

januari och 

september   

 

NPÖ ska användas av 
legitimerad personal i 
kommunerna för att 
inhämta information i 
samband med 
övertagande av 
vårdansvar. 

Samtliga fyra kommuner i 
södra länet har upparbetat 
rutin för inhämta 
information via NPÖ i 
samband med övertagande 
av vårdansvar. 

Säkra upp rutin som 
innebär en papperslös 
hantering  

Mäts och följs regionalt  

NPÖ 

 

Använda       

skickas ut av 

samverkans-

ledare 

kvartalsvis    

  Följa upp 

januari och 

september   

 

 

 

 

 

 

 

Sammanhållen vård och omsorg 
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Mål: Förebyggande arbetsätt och rehabilitering. 

 Riskbedömningar och planering av förebyggande åtgärder samt uppföljning och registrering i Senior alert ska erbjudas alla 
med hemsjukvård, alla som bor i särskilda boenden och som vistas på korttidsboenden, oavsett driftsform.  

 

 (Målgruppen i primärvården och hemtjänsten ska vara identifierad och ska erbjudas riskbedömning och förebyggande 
åtgärder samt uppföljning och registrering i Senior alert. Yrkesgrupper som berörs i primärvården och kommunen ska vara 
tydliggjorda.) 

 Riskbedömningar och planering av förebyggande åtgärder samt uppföljning och registrering i Senior alert ska erbjudas alla som 
är inlagda på något av länets tre sjukhus.  

 Rehabiliteringsmodulen i Senior alert ska användas inom relevanta verksamheter vid slutet av 2018.  

 Blåsdysfunktion- och inkontinensmodulen i Senior alert ska användas inom relevanta verksamheter vid slutet av 2018.  

 Den enskilde individens riskfaktorer och insatta åtgärder ska beskrivas i statusmeddelande vid inskrivning på sjukhus samt vid 

utskrivning i vårdsammanfattning. 

 Arbetet med vårdhygien ska följas av alla verksamheter genom årliga mätningar i kommunerna och Region Örebro län. 
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Regionala mål Mål 

Södra länsdelen 
 

Prioriterade 
aktiviteter under 

2016-2018 

Mätetal/Indikatorer Kommun 

Ansvar 
(att göra) 

Sluten-
vård 

Ansvar 
(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdels-

grupp ansvar  

Riskbedömningar och 

planering av 

förebyggande åtgärder 

samt uppföljning och 

registrering i Senior alert 

ska erbjudas alla med 

hemsjukvård, alla som bor 

i särskilda boenden och 

som vistas på 

korttidsboenden, oavsett 

driftsform 

 

 

Målgruppen i 

primärvården och 

hemtjänsten ska vara 

identifierad och ska 

erbjudas riskbedömning 

och förebyggande 

åtgärder samt uppföljning 

och registrering i Senior 

alert. Yrkesgrupper som 

berörs i primärvården och 

kommunen ska vara 

tydliggjorda. 

 

Samtliga fyra kommuner 

ska registrera minst 90 %  

riskbedömningar med 

planerade åtgärder i 

hemsjukvård, särskilda 

boenden och på 

korttidsboenden 

Minska risk för trycksår 

och fall på särskilt boenden 

och korttidsboenden 

 

 

 

 

Personer med risk, ska få 

riskbedömning i samverkan 

mellan kommun och 

vårdcentral. 

 
 
 

 

Samtliga kommuner 

ska delta i PPM* fall 

och trycksår  i Senior 

alert  

 

 

 

 

 

 

Inom Kumla projektet 

”hemtagningsteam” 

utveckla rutin för 

samverkan och 

ansvarsfördelning för 

riskbedömning och 

åtgärder. 

 

 

 

 Kvalitetsportal 

 Senior Alert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följa registreringar 
gjorda i samverkan 

Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följa upp 
och dra 
slutsatser 
utifrån 
Kumla 
projektet 

Följa upp januari 

och september   

 

*PPM =punktprevalensmätning 

Förebyggande arbetssätt och rehabilitering 
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Regionala mål Mål 

Södra länsdelen 
 

Prioriterade 
aktiviteter under 

2016-2018 

Mätetal/Indikatorer Kommun 

Ansvar 
(att göra) 

Slutenvård 
Ansvar 

(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdels-

grupp ansvar  

Riskbedömningar och 

planering av 

förebyggande åtgärder 

samt uppföljning och 

registrering i Senior alert 

ska erbjudas alla som är 

inlagda på något av länets 

tre sjukhus.  

 

Rehabiliteringsmodulen i 

Senior alert ska användas 

inom relevanta 

verksamheter vid slutet av 

2018.  

 

Samtliga avdelningar 

ska registrera minst 70 

% riskbedömningar 

och planerade 

åtgärder. 

 

 
 
Att fler patienter görs 
delaktiga i sin 
rehabiliteringsprocess 
genom COPM*. 

Alla i målgruppen som 

är inlagda på USÖ ska 

riskbedömas och få 

förebyggande åtgärder 

samt uppföljning och 

registreras i Senior 

Alert. 

 
Utbildningsinsats 
regionalt i december 
2016. 

 
Påbörja användning av 
COPM* 2017  i  
Senior alert 

 Kvalitetsportal 

 Senior Alert 
 
 
 
 
 
 
Antal deltagande 
enheter. 
Senior Alert 

 
 
 
 
 
 
 

Registrera 
Följa upp och 
analysera 
resultat 
 

Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 
 

 Följa upp januari 

och september   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Blåsdysfunktion- och 

inkontinensmodulen i 

Senior alert ska användas 

inom relevanta 

verksamheter vid slutet av 

2018 

Att fler patienter får 
sin blåsdysfunktion 
utredd i Senior alert  
 

Påbörja användningen 

av inkontinensmodul i 

Senior alert 2017 

Antal deltagande 
enheter. 

Senior Alert 

Registrera 
Följa upp och 
analysera 
resultat 
 

  Följa upp januari 

och september   

 

* COPM= (Canadian Occupational Performance Measure) Bedömningsinstrument för arbetsterapeuter. 

 

Förebyggande arbetssätt och rehabilitering 

Page 75 of 140

http://kvalitetsportal.se/Start.aspx
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Regionala mål Mål 

Södra länsdelen 
 

Prioriterade 
aktiviteter under 

2016-2018 

Mätetal/Indikatorer Kommun 

Ansvar 
(att göra) 

Slutenvård 
Ansvar 

(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdels-

grupp ansvar  

Arbetet med vårdhygien 

ska följas av alla 

verksamheter genom 

årliga mätningar i 

kommunerna och Region 

Örebro län. 

 

 

 

 

Antal vårdrelaterade 

infektioner ska minska 
Uppföljning av basala 

hygien och klädrutiner, 

PPM-BHK minst 

årligen 

 
Delta i Svenska HALT 

 
 
 
Delta i PPM-VRI 

Antal deltagande 
enheter. 
PPM-BHK,* 
 
 
 
 
 
 
 
PPM-VRI* 

Registrera 
Följa upp och 
analysera 
resultat 
 
Registrera 
Följa upp och 
analysera 
resultat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrera 
Följa upp 
och 
analysera 
resultat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrera 
Följa upp 
och 
analysera 
resultat 

 

Följa upp januari 

och september   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PPM-BHK= punktprevalensmätning basala hygien rutiner.  PPM-VRI= punktprevalensmätning Vårdrelaterade infektioner  

 

 

 

 

Förebyggande arbetssätt och rehabilitering 
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Mål: God vård vi demenssjukdom 

 De personer som har behov av demensutredning ska erbjudas tidig utredning enligt dokument ”Basal 
demensutredning – Region Örebro län 2016” på lika villkor, oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har 
 

 De personer som drabbas av demenssjukdom ska erbjudas en trygg vård och omsorg genom hela sjukdomen från 
utredning till palliativ vård 
 

 Miljön inom demensvård och omvårdnad ska vara utformade så att den erbjuder en aktiv och meningsfull vardag på 
den enskildes villkor 
 

 Personal ska ha kunskap och grundläggande utbildning om demensvård/omvårdnad, enligt DemensSams 
utbildningsmodell 
 

 Alla personer med BPSD-symtom ska bedömas med NPI- skattning och bör registreras i BPSD-registret 
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Regionala mål Mål 

Södra länsdelen 
 

Prioriterade 
aktiviteter under 

2016-2018 

Mätetal/Indikatorer Kommun 

Ansvar 
(att göra) 

Slutenvård 
Ansvar 

(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdels-

grupp ansvar  

 

Alla personer med  
BPSD*-symtom ska 
bedömas enligt NPI 
skattning och bör 
registreras i BPSD 
registret.  
 

Öka täckningsgraden 
för personer som får 
en strukturerad 
bedömning med 
omvårdnadsåtgärder 
inkl bemötandeplan  

 

 
Certifierade BPSD- 
utbildare ansvarar för 
att utbildningar 
genomförs till berörda 
medarbetare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventera och se 
över behovet av 
certifierade utbildare 
 

 Kvalitetsportalen 

 BPSD-registret 
 
Antal certifierade 
utbildare som södra 
länet har tillgång till. 
 
Andel enheter som 
registrerar i BPSD-
registret. 
 
Antal 
registreringar/kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrera 
Följa upp 
och 
analysera 
resultat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följa upp januari 

och september   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPSD= Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. 

 

 

God vård vid demenssjukdom 
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Regionala mål Mål 

Södra länsdelen 
 

Prioriterade 
aktiviteter under 

2016-2018 

Mätetal/Indikatorer Kommun 

Ansvar 
(att göra) 

Slutenvård 
Ansvar 

(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdels-

grupp ansvar  

Miljön inom demensvård 
och omvårdnad ska vara 
utformade så att den 
erbjuder en aktiv och 
meningsfull vardag på 
den enskildes villkor 
 

 
Att personalen har 
kunskap och 
grundläggande 
utbildning om 
demensvård/ 
omvårdnad, enligt 
DemensSams 
utbildningsmodell 
 
 
 

De personer som drabbas 
av demenssjukdom ska 
erbjudas en trygg vård 
och omsorg genom hela 
sjukdomen från utredning 
till palliativ vård 
 
 

 

Personalen har 
kunskap om miljö 
inom demensvård. 
 
 
 
 
 
 
 
Berörda 
verksamheter 
använder 
DemensSams 
utbildningsmodell. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spridning av rapport 
och checklista från 
Myndigheten för 
delaktighet 
angående 
Miljöanpassningar 
inom demensvård 
 
 

Berörda 
verksamheterna tar 
del av och använder  
Nollvision 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Följa upp 
och 
analysera 
resultat 
 

  Följa upp januari 

och september   

 

God vård vid demenssjukdom 
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Mål: God vård vid livets slut 
 

 Täckningsgraden för registrering av förväntade dödsfall i Svenska palliativregistret ska vara minst 70 procent 
  

 Förbättring av resultat enligt de indikatorer som finns angivna i Svenska palliativregistret  
 

 Alla berörda verksamheter använder e-utbildning i Allmän palliativ vård 
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Regionala mål Mål 

Södra länsdelen 
 

Prioriterade 
aktiviteter under 

2016-2018 

Mätetal/Indikatorer Kommun 

Ansvar 
(att göra) 

Slutenvård 
Ansvar 

(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdels-

grupp ansvar  

Täckningsgraden för 
registrering av 
förväntade dödsfall i 
Svenska palliativregistret 
ska vara minst 70 
procent. 

 

Samtliga kommuner 
och Regionen  har  
minst 70% 
täckningsgrad 
 
Alla berörda enheter 
deltar i Svenska 
palliativregistret 

 

 Kvalitetsportal  

 Täckningsgrad 

 

Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 
 

Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 
 

Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 

 

Följa upp januari 

och september   

 

Förbättring av resultat 
enligt de indikatorer som 
finns angivna i Svenska 
palliativregistret  
 

 

 

 

 

 

Alla verksamheter 
använder e-utbildning i 
allmän palliativ vård. 

Samtliga kommuner 
och Regionen ska 
förbättra värdet för de 
fyra indikatorerna 
med minst 5 %  
 
 
 
 
 
 
 
Alla verksamheter 
använder e-utbildning 
i allmän palliativ vård. 
 

Länsdelens resultat 
från palliativa 
registret analyseras. 
Lokala åtgärder sätts 
in vid behov. 
 
 
 
 
 
 
 
Upplysa 
verksamheterna om 
att utbildningen 
finns och att 
utbildningen ska 
genomföras. 

Jämföra resultaten för 
de fyra indikatorerna.  
Indikatorer: 

 Brytpunktssamtal 

 Smärtskattning 

 Munhälsa 

 Ordination av 

injektionsmedel mot 

ångest vid behov 
 

 

Antal utbildade 

Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Använda 

Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Använda 

Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Använda 

Följa upp januari 

och september   

 

 

 

 

 

Följa upp januari 

och september   

 

 

God vård vid livets slut 
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Mål: God läkemedelsbehandling för äldre 

 

 Minskning av användandet av riskläkemedel för dem som är 75 år och äldre  
 

 Alla personer inom särskilt boende och hemsjukvård ska årligen genomgå en fördjupad läkemedelsgenomgång  
 

 Alla medarbetare i berörda verksamheter ska ha kännedom om behandlingsrekommendationerna 
”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre 2016” från Regionala läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen 
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Regionala mål Mål 

Södra länsdelen 
 

Prioriterade 
aktiviteter under 

2016-2018 

Mätetal/Indikatorer Kommun 

Ansvar 
(att göra) 

Slutenvård 
Ansvar 

(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdels-

grupp ansvar  

Minskning av 
användandet av 
riskläkemedel för dem 
som är 75 år och äldre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla personer inom 
särskilt boende och 
hemsjukvård ska årligen 
genomgå en fördjupad 
läkemedelsgenomgång. 
 
Alla medarbetare i 
berörda verksamheter 
ska ha kännedom om 
behandlingsrekommend
ationerna 
”Läkemedelsbehandling 
av de mest sjuka äldre 
2016” från Regionala 
läkemedelsrådet i 
Uppsala-Örebroregionen 

 

För de som är 75 år 
och äldre ska en 
minskning ske: 
av användandet av 
olämpliga läkemedel,  
läkemedel mot psykos  
och av anti-
inflammatoriska 
läkemedel 
under 4 månader av 6 
Jämfört med 
föregående år.  
 
Öka antalet 
fördjupade 
läkemedels-
genomgångar 

Följa upp redovisade 
resultat 
Kumla kommun och 
Kumla vc ingår i 
förbättringsarbete i 
samverkan med 
läkemedelskommitté
n. Workshop för 
samtliga fyra 
kommuner hösten-
2016 i samverkan 
med Örebro 
kommun. 
 
Läkemedels-
genomgångar 
genomförs enligt 
framtagen aktivitets 
och handlingsplan 
för äldre och 
läkemedel i Örebro 
län.  
 
Delta vid relevanta 
utbildningar som 
läkemedels-
kommittén anordnar 
utbildningar. 
 

Kvalitetsportalen/lokala 
data 

 Indikatorn 

olämpliga 

läkemedel 

 Antipsykotiska 

läkemedel 

 Antiinflammatoriska 

läkemedel 

 

 

 Andel utförda 
läkemedelsgenomg
ångar. 
Enkel och fördjupad 

 
 
 
 
 
 
Genomförda 
utbildningar 

Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 
 
 
 
 
 
 
Delta 

Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 
 
 
 
 
 
 
Delta 

Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registrera 
Följa och 
analysera 
resultat 
 
 
 
 
 
 
Delta 

Följa upp januari 

och september   

 

God läkemedelsbehandling för äldre 
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MÅL: God psykisk hälsa för den äldre 
 

 Ett förebyggande och främjande arbete för äldre i länet som motverkar isolering ökar möjlighet till delaktighet 

genom meningsfulla aktiviteter och god psykisk hälsa. Samtliga länsdelsgrupper ska specificera och genomföra minst 

en aktivitet inom området. 

 Under 2017-2018 ska det i Örebro län genomföras utbildningar i ”Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre”. I Örebro 

län ska det finnas minst en ”Första hjälpen instruktör” i varje länsdel.  
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Regionala mål Mål 

Södra länsdelen 
 

Prioriterade aktiviteter 
under 2016-2018 

Mätetal/ 
Indikatorer 

Kommun 

Ansvar 
(att göra) 

Slutenvård 
Ansvar 

(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdels-

grupp ansvar  

Ett förebyggande och 
främjande arbete för 
äldre i länet som 
motverkar isolering ökar 
möjlighet till delaktighet 
genom meningsfulla 
aktiviteter och god 
psykisk hälsa. Samtliga 
länsdelsgrupper ska 
specificera och 
genomföra minst en 
aktivitet inom området. 

 

 

 

 

 

 

Under 2017-2018 ska det 
i Örebro län genomföras 
utbildningar i ”Första 
hjälpen till psykisk hälsa 
för äldre”. I Örebro län 
ska det finnas minst en 
”Första hjälpen 
instruktör” i varje 

Öka möjligheten till  
delaktighet och en 
meningsfull tillvaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öka kunskap och 
medvetenhet om 
psykisk ohälsa 
 
 
Motverka utveckling 
av depression 
 
 
Utveckla personalens 
kompetens och 
bemötande inom 
psykisk ohälsa och 
förbättra bemötande 
 
 
 

Erbjuda 
dagcentraler/öppna 
verksamheter för äldre, 
med meningsfullt innehåll. 
 
Inventera tillämpning av 
ÄBIC* i biståndsbedömning 
 
Pilotundersökning av 
tillämpbarhet av 
delaktighetsmodellen inom 
äldreomsorgen 
 
”Tid att mötas” 
 
 
 

Implementera 
Reminiscensgrupper* 
 
 
Utbilda instruktörer i 
Första hjälpen till psykisk 
hälsa äldre inom vård och 
omsorg 
 
Ta fram en 
kompetensutvecklings plan 
för psykisk ohälsa för 

Antal träffpunkter 
öppentider/kom
mun 
 
 
 
 
 
Pilotprojekt 
 
 
 
 
Projektrapport 
 
 
 
 
Projektrapport 
 
 
 
Antal utbildade 
instruktörer 

Säkerställa/
tillskapa/ut
veckla 
 
 
 
 
 
Utse test-
verksamhet 
 
 
 
Genomföra
/utvärdera 
(Kumla) 
 
 
Samverka 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverka 

Följa upp januari 

och september   

 

God psykisk hälsa för den äldre 

 * ÄBIC= Äldres behov i centrum 

* Reminiscensgrupper =strukturerad insats för äldre personer i riskzon för depression med gruppsamtal  Page 85 of 140
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länsdel.  

 

 

 

berörda parter 
(kompetensutvecklingsplan
en från ÖK kan resultera i 
fler utbildningsalternativ) 
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MÅL: Främja hälsa och förebygga ohälsa 
 

 Skapa forum i varje länsdel för att främja insatser utifrån de fyra hörnpelarna 

 Identifiera och hitta strategier för utsatta grupper. 

 Genom främjande insatser bidra till att förlänga den tredje åldern  
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Regionala mål Mål 

Södra länsdelen 
 

Prioriterade aktiviteter 
under 2016-2018 

Mätetal/ 
Indikatorer 

Kommun 

Ansvar 
(att göra) 

Slutenvår
d 

Ansvar 
(att göra) 

När- 

sjukvård 

ansvar 

(att göra) 

Länsdels-

grupp ansvar  

Skapa forum i varje 
länsdel för att främja 
insatser utifrån de fyra 
hörnpelarna 

 social gemenskap 

 delaktighet 

 fysisk aktivitet 

 goda matvanor 
 

Skapa forum i 
Sydnärke samt resp. 
kommun för att 
främja insatser 
utifrån de fyra 
hörnpelarna 

 social gemenskap 

 delaktighet 

 fysisk aktivitet 

 goda matvanor 

 

Seniorfestival för 

Sydnärke 
 

Se träffpunkter ovan 

 

Utveckla hälsofrämjande 

hembesök 

 

 

 

Seniorkraft 
 

Genomförd 
aktivitet 
 
Se ovan 
 
Genomförda 
besök enligt nytt 
arbetssätt 
 
 
Genomförda 
omgångar,samt 
antal deltagare 
 

Medverka, 
finansiera 
 
Se ovan 
 
Utveckla 
gemensamt 
arbetssätt i 
länsdelen 
 
Permanenta 
och sprida 

 Medverka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medverka 

 

Följa upp januari 

och september   

 

Identifiera och hitta 
strategier för utsatta 
grupper. 
 

Otydligt      Följa upp januari 

och september   

 

Genom främjande 
insatser bidra till att 
förlänga den tredje 
åldern  
 

 Se första målet i 
målområdet 

    Följa upp januari 

och september   

 

 

Främja hälsa och förebygga ohälsa 
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Indikatorer och mätperioder kopplade till Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 2016 – 2018 
 

Målområde Mål Indikator Källa Mät-
period 

Lokal 
nivå 

Regional 
nivå 

Nationell 
nivå 

Främja hälsa och 
förebygga ohälsa 

Skapa forum i varje länsdel Förekomst Länsdelsgruppen Årligen X X  

 Identifierade strategier för 
utsatta grupper  

Strategier finns 
och för vilka 

Länsdelsgruppen Årligen X X  

 Genomföra främjande insatser Pågående och 
genomförda 
aktiviteter i 
samverkan 
 

Länsdelsgruppen Årligen X X  

Förebyggande 
arbetssätt och 
rehabilitering 

Riskbedömningar, förebyggande 
åtgärder samt uppföljning och 
registrering i Senior alert 

Täckningsgrad Senior alert 2 ggr/år X X  

 PPM trycksår, fall och 
vårdhygien (VRI) 

Andel deltagande 
enheter 

Senior alert 
SKLs nationella 
databas 
Lokal data 

1-2 ggr/år X X X 

 Rehabiliteringsmodulen i Senior 
alert används 

Andel deltagande 
enheter 

Senior alert 2018 X X X 

 Blåsdysfunktion och 
inkontinensmodulen används 

Andel deltagande 
enheter 

Senior alert 2018 X X X 

 Identifiera målgruppen i 
primärvården och hemtjänsten  

Strategier finns 
och för vilka 

Senior alert 2018 X X X 

 Riskfaktorer och insatta åtgärder 
beskrivs i status meddelande och 
i vårdsammanfattning 

Förekomst Meddix/LifeCare 
Enligt beslutad 
granskningsmall* 
 

1-2 ggr/år X X  
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Indikatorer och mätperioder kopplade till Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 2016 – 2018 
 

Målområde Mål Indikator Källa Mät-
period 

Lokal 
nivå 

Regional 
nivå 

Nationell 
nivå 

God psykisk hälsa  Genomförda aktiviteter utifrån 
lokal handlingsplan psykisk hälsa 

Pågående och 
genomförda 
aktiviteter 

Länsdelsgruppen Årligen X X  

 Utbilda instruktörer i ”första 
hjälpen” 

Antal instruktörer Länsdelsgruppen 2018 X X  

 Genomförda ”första hjälpen 
utbildningar” 
 

Antal utbildningar 
Antal utbildade 
personer 

Länsdelsgruppen 2018 X X  

God vård vid 
demenssjukdom 

 

Demensutredning ska erbjudas 
enligt ”Basal demensutredning – 
Region Örebro län 2016” 

Antal SveDem 
Hälsoval ? 

1-2 ggr/år X X  

 Erbjudas en trygg vård och 
omsorg genom hela sjukdomen 

 

 Länsdelsgruppen 
 

1 gång/år X X  

 Miljön inom demensvård och 
omvårdnad ska vara utformade 
så att den erbjuder en aktiv och 
meningsfull vardag 
 

 Respektive kommun 
Stöd av demensrådet 

1 gång/år X   

 Personal ska ha kunskap och 
grundläggande utbildning om 
demensvård/omvårdnad enligt 
DemensSam 
 

Antal 
genomförda 
utbildningar 

Länsdelsgruppen 
Stöd av demensrådet  

1 gång/år X X  

 Alla personer med BPSD-symtom 
ska bedömas och bör registreras 

Antal enheter  
Antal personer 
 

BPSD-registret 1-2 ggr/år X X  
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Indikatorer och mätperioder kopplade till Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 2016 – 2018 
 

Målområde Mål Indikator Källa Mät-
period 

Lokal 
nivå 

Regional 
nivå 

Nationell 
nivå 

God läkemedels 

behandling 

Kännedom om 
Läkemedelsbehandling av de 
mest sjuka äldre 2016” 

 Länsdelsgruppen 
Stöd av Läke-
medels kommittén 

1 gång/år X X  

 Minskning av användandet av 
riskläkemedel 

Andel patienter Vården i siffror 
Lokal primärvårds 
data 

2 ggr/år X X  

 Alla personer inom särskilt 

boende och hemsjukvård ska 

årligen genomgå en fördjupad 

läkemedelsgenomgång 
 

Andel personer Kolada 
 
Lokal primärvårds 
data 

2-3 ggr/år X X  

God vård vid  
livets slut 

Täckningsgraden minst 70 % i 
Svenska palliativ registret 

Andel 
registrerade 
förväntade 
dödsfall 

Svenska palliativ 
registret 

2 ggr/år X X  

 

Förbättring av resultat av lokalt 
utvalda indikatorer  

Andel förbättring Svenska palliativ 
registret 

1-2 ggr/år  X  

 

Antal enheter som genomfört 
webbutbildning Allmän palliativ 
vård 
 

Antal enheter Länsdelsgruppen 
Stöd av palliativa 
rådet 

1 gång/år X X  

Sammanhållen 
vård och omsorg 

 
 

Beslutsstödets alla delar ska 
användas  
 
 

Täckningsgrad 
och kvalitet 

Lokal dataanalys 
enligt beslutad 
granskningsmall* 

1-2 ggr/år X X  

Page 91 of 140

http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/pg3c9qwn8zou479dsbal/Slutversion_Lathund_2016-17_-korr_apr_16-.pdf
http://www.ltv.se/imagevault/publishedmedia/pg3c9qwn8zou479dsbal/Slutversion_Lathund_2016-17_-korr_apr_16-.pdf


Indikatorer och mätperioder kopplade till Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 2016 – 2018 
 

 

*Granskningsmall för status meddelandet ska användas. Totalundersökning och max 50 under en månad i varje länsdel. Slutenvården 

granskar status meddelandet och fyller i mallen vilket med fördel kan göras i samverkan med kommunen. Återkoppling i alla 

verksamheter viktigt.  

*Granskningsmall för beslutsstödet ska användas. Totalundersökning och max 50 under en månad i varje länsdel. Kommunen fyller i 

mallen. Återkoppling i alla verksamheter viktigt.  

 

 

Sammanhållen 

vård och omsorg  

Säker utskrivning ska användas i 
samtliga verksamheter 
-statusmeddelandet 
- använder tre spåren 
- använder planeringsunderlaget 
- använder webbkollen 
- utskrivningsklara dagar 

Täckningsgrad 
och kvalitet 
 
Täckningsgrad 
och kvalitet 
 

Lokal dataanalys 
enligt beslutad 
gransknings mall*  
 Övrig lokal data 
Meddix/ 
LifeCare 
Webbkollen 
 

1-2 ggr/år X X  

 

Planering med Samordnad 
individuell plan (SIP) 
 
  

Antal enheter 
som genomfört 
samordnad 
planering  
Antal personer 
som fått en SIP  

 
Meddix/LifeCare 
 
  
Webbkollen 

1-2 ggr/år 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 

 

Användning av NPÖ Antal personer 
som använder  
Antal slagningar 

 IT-support (NPÖ)  1-2 ggr/år X 
 

X 
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Indikatorer och mätperioder kopplade till Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 2016 – 2018 
 

Målområde Mål Indikator Källa Mät-
period 

Lokal 
nivå 

Regional 
nivå 

Nationell 
nivå 

Främja hälsa och 
förebygga ohälsa 

Skapa forum i varje länsdel Förekomst Länsdelsgruppen Årligen X X  

 Identifierade strategier för 
utsatta grupper  

Strategier finns 
och för vilka 

Länsdelsgruppen Årligen X X  

 Genomföra främjande insatser Pågående och 
genomförda 
aktiviteter i 
samverkan 
 

Länsdelsgruppen Årligen X X  

Förebyggande 
arbetssätt och 
rehabilitering 

Riskbedömningar, förebyggande 
åtgärder samt uppföljning och 
registrering i Senior alert 

Täckningsgrad Senior alert 2 ggr/år X X  

 PPM trycksår, fall och 
vårdhygien (VRI) 

Andel deltagande 
enheter 

Senior alert 
SKLs nationella 
databas 
Lokal data 

1-2 ggr/år X X X 

 Rehabiliteringsmodulen i Senior 
alert används 

Andel deltagande 
enheter 

Senior alert 2018 X X X 

 Blåsdysfunktion och 
inkontinensmodulen används 

Andel deltagande 
enheter 

Senior alert 2018 X X X 

 Identifiera målgruppen i 
primärvården och hemtjänsten  

Strategier finns 
och för vilka 

Senior alert 2018 X X X 

 Riskfaktorer och insatta åtgärder 
beskrivs i status meddelande och 
i vårdsammanfattning 

Förekomst Meddix/LifeCare 
Enligt beslutad 
granskningsmall* 
 

1-2 ggr/år X X  
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Indikatorer och mätperioder kopplade till Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 2016 – 2018 
 

Målområde Mål Indikator Källa Mät-
period 

Lokal 
nivå 

Regional 
nivå 

Nationell 
nivå 

God psykisk hälsa  Genomförda aktiviteter utifrån 
lokal handlingsplan psykisk hälsa 

Pågående och 
genomförda 
aktiviteter 

Länsdelsgruppen Årligen X X  

 Utbilda instruktörer i ”första 
hjälpen” 

Antal instruktörer Länsdelsgruppen 2018 X X  

 Genomförda ”första hjälpen 
utbildningar” 
 

Antal utbildningar 
Antal utbildade 
personer 

Länsdelsgruppen 2018 X X  

God vård vid 
demenssjukdom 

 

Demensutredning ska erbjudas 
enligt ”Basal demensutredning – 
Region Örebro län 2016” 

Antal SveDem 
Hälsoval ? 

1-2 ggr/år X X  

 Erbjudas en trygg vård och 
omsorg genom hela sjukdomen 

 

 Länsdelsgruppen 
 

1 gång/år X X  

 Miljön inom demensvård och 
omvårdnad ska vara utformade 
så att den erbjuder en aktiv och 
meningsfull vardag 
 

 Respektive kommun 
Stöd av demensrådet 

1 gång/år X   

 Personal ska ha kunskap och 
grundläggande utbildning om 
demensvård/omvårdnad enligt 
DemensSam 
 

Antal 
genomförda 
utbildningar 

Länsdelsgruppen 
Stöd av demensrådet  

1 gång/år X X  

 Alla personer med BPSD-symtom 
ska bedömas och bör registreras 

Antal enheter  
Antal personer 
 

BPSD-registret 1-2 ggr/år X X  
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Indikatorer och mätperioder kopplade till Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 2016 – 2018 
 

Målområde Mål Indikator Källa Mät-
period 

Lokal 
nivå 

Regional 
nivå 

Nationell 
nivå 

God läkemedels 

behandling 

Kännedom om 
Läkemedelsbehandling av de 
mest sjuka äldre 2016” 

 Länsdelsgruppen 
Stöd av Läke-
medels kommittén 

1 gång/år X X  

 Minskning av användandet av 
riskläkemedel 

Andel patienter Vården i siffror 
Lokal primärvårds 
data 

2 ggr/år X X  

 Alla personer inom särskilt 

boende och hemsjukvård ska 

årligen genomgå en fördjupad 

läkemedelsgenomgång 
 

Andel personer Kolada 
 
Lokal primärvårds 
data 

2-3 ggr/år X X  

God vård vid  
livets slut 

Täckningsgraden minst 70 % i 
Svenska palliativ registret 

Andel 
registrerade 
förväntade 
dödsfall 

Svenska palliativ 
registret 

2 ggr/år X X  

 

Förbättring av resultat av lokalt 
utvalda indikatorer  

Andel förbättring Svenska palliativ 
registret 

1-2 ggr/år  X  

 

Antal enheter som genomfört 
webbutbildning Allmän palliativ 
vård 
 

Antal enheter Länsdelsgruppen 
Stöd av palliativa 
rådet 

1 gång/år X X  

Sammanhållen 
vård och omsorg 

 
 

Beslutsstödets alla delar ska 
användas  
 
 

Täckningsgrad 
och kvalitet 

Lokal dataanalys 
enligt beslutad 
granskningsmall* 

1-2 ggr/år X X  
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Indikatorer och mätperioder kopplade till Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 2016 – 2018 
 

 

*Granskningsmall för status meddelandet ska användas. Totalundersökning och max 50 under en månad i varje länsdel. Slutenvården 

granskar status meddelandet och fyller i mallen vilket med fördel kan göras i samverkan med kommunen. Återkoppling i alla 

verksamheter viktigt.  

*Granskningsmall för beslutsstödet ska användas. Totalundersökning och max 50 under en månad i varje länsdel. Kommunen fyller i 

mallen. Återkoppling i alla verksamheter viktigt.  

 

 

Sammanhållen 

vård och omsorg  

Säker utskrivning ska användas i 
samtliga verksamheter 
-statusmeddelandet 
- använder tre spåren 
- använder planeringsunderlaget 
- använder webbkollen 
- utskrivningsklara dagar 

Täckningsgrad 
och kvalitet 
 
Täckningsgrad 
och kvalitet 
 

Lokal dataanalys 
enligt beslutad 
gransknings mall*  
 Övrig lokal data 
Meddix/ 
LifeCare 
Webbkollen 
 

1-2 ggr/år X X  

 

Planering med Samordnad 
individuell plan (SIP) 
 
  

Antal enheter 
som genomfört 
samordnad 
planering  
Antal personer 
som fått en SIP  

 
Meddix/LifeCare 
 
  
Webbkollen 

1-2 ggr/år 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 

 

Användning av NPÖ Antal personer 
som använder  
Antal slagningar 

 IT-support (NPÖ)  1-2 ggr/år X 
 

X 
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Protokoll 2017-02-07

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats
09:00-11:00 Lillsjön, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §33

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-07

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§33 - Handlingsplan - Sammanhållen vård och omsorg för äldre i 
Örebro län 2016-2018 samt södra länsdelarna 2016-2018 (VON 
16-95)
Ärendebeskrivning
Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 är en revidering och 
utveckling av tidigare upplaga för 2014-2015. I denna plan utvidgas målgruppen med att omfatta 
hela gruppen 65 år och äldre, där de mest sjuka äldre ingår som en prioriterad grupp samt andra 
personer som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av skada eller sjukdom. I 
planen ingår även det hälsofrämjande perspektivet för målgruppen. Handlingsplanen har tagits fram 
av representanter utsedda från länsdelsgrupperna och utvecklingsgrupp äldre och somatik. Till det 
specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård är ett tjänstemannastöd knutet i form 
av en Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård samt en beredningsgrupp för folkhälsa. 
Chefsgruppen har godkänt handlingsplanen för sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 
2016-2018. Beslut om handlingsplanen ska fattas i respektive verksamhets ansvariga nämnd. I 
samband med detta har den regionala handlingsplanen har brutits ner till södra länets handlingsplan, 
den ska också antas av ansvarig nämnd.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Antar den regionala handlingsplanen “Sammanhållen vård och omsorg för äldre I Örebro län 2016-
2018”
2. Antar handlingsplanen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre – södra länsdelen för Kumla, 
Hallsberg, Askersund och Lekeberg 2016-2018”

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden
1. Antar den regionala handlingsplanen “Sammanhållen vård och omsorg för äldre I Örebro län 2016-
2018”
2. Antar handlingsplanen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre – södra länsdelen för Kumla, 
Hallsberg, Askersund och Lekeberg 2016-2018”

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan- sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-

2018 samt södra länsdelarna 2016-2018 - (VON 16-95-6)
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Handlingsplan - sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018 - (VON 16-
95-3)

 Handlingsplan - sammanhållen vård och omsorg för äldre - södra länsdelen 2016-2018 - (VON 
16-95-5)

 Indikatorer och mätperioder kopplade till handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 
2016 – 2018 - (VON 16-95-4)

 MÅLOMRÅDE och INDIKATORER - (VON 16-95-2.2)
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Rekommendation om 
finansiering av till stöd för 

nationell stödfunktion 
utvecklingen av en mer 

kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst

7
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VON 16-101
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Tjänsteskrivelse 2017-01-31 1 (2)

Dnr: VON 16-101

Tjänsteskrivelse - Rekommendation om finansiering av 
till stöd för nationell stödfunktion utvecklingen av en 
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst    

Ärendebeskrivning
Avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting (SKL) skickade 
2016-06-10 ut ett meddelande till samtliga kommunstyrelser med en 
rekommendation om att kommunerna tillsammans ska finansiera en nationell 
stödfunktion till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst. Tidigare har staten finansierat aktiviteter som syftat till att stötta 
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

1 Bakgrund
Tidigare har staten finansierat aktiviteter som syftat till att stötta utvecklingen av en 
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Stödet har bl.a. bidragit till utvecklingen 
av de regionala samverkans- och stödfunktionerna, regionala utvecklingsledare, 
utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans med hälso- och sjukvården 
samt utvecklingsstöd till den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning 
inom socialtjänsten, NSK-S. 

Eftersom den statliga finansieringen av aktiviteter som bedrivits av SKL på nationell 
nivå upphör efter 2016 behöver finansieringen av stödfunktionen att säkras även 
efter detta. Samtliga kommuner har därför erhållit en förfrågan. Kommunens 
ställningstagande skulle ha meddelats SKL senast 2016-09-30. Kontakt togs med SKL 
2017-01-23 som uttryckte att det ännu inte var försent att lämna besked och att 
Lekebergs kommun kunde meddela sitt ställningstagande efter nästkommande 
nämndmöte 2017-02-13.   

2 Analys
Kostnaderna för den nationella stödfunktionen är beräknad till totalt 3 400 000
kr per år och fördelningen mellan kommunerna är beräknad utifrån samma 
beräkningsmodell som SKL:s medlemsavgift. Enligt beräkningarna skulle detta 
innebära en kostnad med omfattningen 2600 kr per år för Lekebergs kommun. I 
dagsläget har 70 % av kommunerna i vårt län anslutit sig till ett fortsatt samarbete. 

3 Slutsats
Eftersom Lekebergs kommun skulle ha stora svårigheter att, på egen hand, driva det 
utvecklingsarbete som krävs för att möta de utmaningar som finns inom 
socialtjänstens område föreslår socialförvaltningen att socialnämnden godkänner ett 
fortsatt samarbete kommunerna emellan med den beräknade kostnaden. 

Förslag till beslut
Socialnämnden 
1. Godkänner ett fortsatt samarbete gällande en nationell stödfunktion med den 
beräknade kostnaden.  
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Tjänsteskrivelse 2017-01-31 2 (2)

Dnr: VON 16-101

2. Medel för att finansiera detta tas från nämndens budgetreserv för oförutsedda 
händelser.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Nancy Ganic-Murtic
Socialchef Verksamhetsutvecklare 
Socialförvaltningen Socialförvaltningen
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From:                                 Information Lekeberg
Sent:                                  13 Jun 2016 09:41:23 +0200
To:                                      Anna Nilsson
Subject:                             VB: Rekommendation till landsting, regioner och kommuner
Attachments:                   10-2016-SIGN-Jämlik socialtjänst.pdf

 
 
Med vänlig hälsning

Information Lekeberg

0585-48 700  (dir)
0585-48 702 (fax)
information.lekeberg@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se 

 
 
Från: Sveriges Kommuner och Landsting [mailto:Utskick@skl.se] 
Skickat: den 13 juni 2016 09:37
Kopia: Särnå Karin <Karin.Sarna@skl.se>; Eriksson Niklas <Niklas.Eriksson@skl.se>
Ämne: Rekommendation till landsting, regioner och kommuner

 
Till samtliga landsting- , region- och kommunstyrelser
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 10 juni 2016 beslutat om en rekommendation till 
landsting, regioner och kommuner om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av 
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
 
För frågor om rekommendationens innehåll kontakta Niklas Eriksson , avdelningen för vård och omsorg, 
SKL, tfn: 08-452 79 52, e-post niklas.eriksson@skl.se.
 
Vänliga hälsningar
 
Karin Särnå
Handläggare
Styrelsesekretariatet
_________________________________
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 72 64
+46 76 125 19 80
www.skl.se
 
 

Page 105 of 140

mailto:information.lekeberg@lekeberg.se
http://www.lekeberg.se/
mailto:niklas.eriksson@skl.se
http://www.skl.se/


Protokoll 2017-02-07

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats
09:00-11:00 Lillsjön, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §34

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Page 1 of 3Page 106 of 140



Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-07

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34 - Rekommendation om finansiering av till stöd för nationell 
stödfunktion utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst (VON 16-101)
Ärendebeskrivning
Avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting (SKL) skickade 2016-06-10 ut 
ett meddelande till samtliga kommunstyrelser med en rekommendation om att kommunerna 
tillsammans ska finansiera en nationell stödfunktion till stöd för utveckling av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Tidigare har staten finansierat aktiviteter som syftat till att 
stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Godkänner ett fortsatt samarbete gällande en nationell stödfunktion, med beräknad kostnad 
på 2600 kr/år.
2. Medel för att finansiera detta tas från nämndens budgetreserv för oförutsedda händelser.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden
1. Godkänner ett fortsatt samarbete gällande en nationell stödfunktion, med beräknad kostnad 
på 2600 kr/år.
2. Medel för att finansiera detta tas från nämndens budgetreserv för oförutsedda händelser.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion - (40350)
 Rekommendation till landsting, regioner och kommuner om finansiering av nationell 

stödfunktion för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst - (VON 16-
101-1)
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Uppföljning av intern 
kontrollplan 2016 för vård- 

och omsorgsnämnden
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Tjänsteskrivelse 2017-02-08 1 (2)

Dnr: VON 16-283

Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för vård- och 
omsorgsnämnden
   

Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna 
varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin 
verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen 
6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en 
god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna 
kontrollen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation. 
En uppföljning har genomförts av 2016 års intern kontroll och resultatet visar på att 
majoriteten av vård- och omsorgsnämndens kontrollerade rutiner fungerar väl.

1 Avvikelse vid intern kontroll 
Den interna kontrollen 2016 har visat på vissa brister kring introduktion av ny 
personal, ”uppföljning av att ny personal känner till sin rapporteringsskyldighet enligt 
HSL, SoL och LSS samt Lex Sarah och avvikelser”. Resultatet av kontrollen påvisar att 
någon checklista för just detta enskilda moment inte finns. 

Vidtagna åtgärder efter kontroll visar att delgivningsdokument är framtaget där den 
nyanställde undertecknar att vederbörande har fått denna information.
Framtagen skriftlig information används för samtliga. En checklista där 
rapporteringsskyldigheten anges finns på vissa enheter dock inte för samtliga. 
Checklistan som används behöver kompletteras med punkt om specifikt 
rapporteringsskyldigheten.

Den interna kontrollen visar även en mindre avvikelse avseende ”alla fakturor ska 
vara betalda innan förfallodag”.

Stickprov har utförts där fem fakturor granskades, vilket resulterade i att två var 
betalda innan förfallodag och tre efter förfallodag. Rutinen för fakturahantering 
behöver utvecklas.
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Tjänsteskrivelse 2017-02-08 2 (2)

Dnr: VON 16-283

2 Slutsats
Den interna kontrollen fungerar väl i Lekebergs kommun och inom vård och omsorg 
även om det finns utvecklingsbehov, framförallt kring den löpande kontrollen under 
året. 

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Gordana Sutic
Förvaltningschef Handläggare

Page 111 of 140



Uppföljning internkontroll Linden

Kontrollen är gjord av
Henrik Westerling Enhetschef Linden

Datum för kontroll
2017-01-26

Rutin som är kontrollerad
Introduktion av ny personal

Hur genomfördes kontrollen

Tillsammans med personal på APT gått igenom hur vi informerar kring 
rapporteringsskyldigheten kring Lex sara, avvikelser etc.

Resultatet av kontrollen
Brister som upptäcks är att informationen kan variera beroende av vem som 
introducerar, flera som introducerar, brist på tid etc.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
Framtagen skriftlig informations används alltid, checklista där 
rapporteringsskyldigheten bockas av i checklista används och lämnas efter 
introduktionen lämnas checklistan in till enhetschef för förvaring.
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Uppföljning internkontroll Hemtjänsten

Kontrollen är gjord av
Anna-Kairn Gruffman Arne EC Hemtjänst

Datum för kontroll
2017-01-12

Rutin som är kontrollerad
Introduktion av ny personal, ”uppföljning av att ny personal känner till sin 
rapporteringsskyldighet enligt HSL, SoL och LSS.

Hur genomfördes kontrollen
Jag som enhetschef informerar om detta både munligt och skriftligt vid en 
nyrekrytering. Avser både tillsvidareanställda och timvikarier.
Jag vet att alla nyanställda på min enhet har fått informationen.

Resultatet av kontrollen
Någon checklista för just detta finns inte. 

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
Delgivningsdokument är framtaget där den nyanställde undertecknar att 
vederbörande har fått denna information.
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Uppföljning internkontroll LSS

Kontrollen är gjord av
Beatrice Fagerdal

Datum för kontroll
2017-02-02

Rutin som är kontrollerad

Introduktion av ny personal.

Hur genomfördes kontrollen

Kontroll av checklistorna för introduktion innehållande en check för genomförd 
uppföljning av att ny personal känner till sin rapporteringsskyldighet enligt SOL, 
HSL och LSS.

Resultatet av kontrollen

All introduktion har kontrollerats under det senaste kvartalet och alla nyanställda 
känner till sin rapporteringsskyldighet.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
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Uppföljning internkontroll HSL-natt

Kontrollen är gjord av
Annemarie Kosmowski EC – HSL/natt

Datum för kontroll
2017-01-12

Rutin som är kontrollerad
Introduktion av ny personal, ”uppföljning av att ny personal känner till sin 
rapporteringsskyldighet enligt HSL, SoL och LSS.

Hur genomfördes kontrollen
Jag som enhetschef informerar om detta både munligt och skriftligt vid en 
nyrekrytering. Avser både tillsvidareanställda och timvikarier.
Jag vet att alla nyanställda på min enhet har fått informationen.

Resultatet av kontrollen
Någon checklista för just detta finns inte. 

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
Delgivningsdokument är framtaget där den nyanställde undertecknar att 
vederbörande har fått denna information.
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Uppföljning internkontroll Oxelgården

Kontrollen är gjord av
Anna Gunnarsson Enhetschef Oxelgården

Datum för kontroll
2017-02-03

Rutin som är kontrollerad
Introduktion av nyanställd personal

Hur genomfördes kontrollen
Tillsammans med personal på APT där vi går igenom listorna hur vi informerar 
kring rapporteringsskyldigheten kring Lex Sara, avvilkelser m.m

Resultatet av kontrollen

Brister som upptäcks är att informationen kan variera beroende av vem som 
introducerar, fler som introducerar i brist på tid

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
Framtagen skriftlig information används alltid, checklistan. På den avbockas 
rapporteringsskyldigheter. Efter introduktion lämnas checklistan till enhetschef 
som förvarar den på expeditionen
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Uppföljning Internkontroll leverantörsfakturor

Kontrollen är gjord av
Jennie Ramberg 
Ekonomiassistent

Datum för kontroll
2016-09-14

Rutin som är kontrollerad
Leverantörsfakturor är betalda innan förfallodag.

Hur genomfördes kontrollen
Stickprov.

Resultatet av kontrollen
3 fakturor av 5 är betalda efter förfallodag.

Eventuella åtgärder vidtagna efter kontrollen 
Genomgång av stickprovsfakturorna är gjord på VON ledningsgrupp.
Rutinen för faktura hantering behöver utvecklas.
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Protokoll 2017-02-07

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats
09:00-11:00 Lillsjön, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §35

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)

Page 1 of 3Page 118 of 140



Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-07

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§35 - Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för vård- och 
omsorgsnämnden (VON 16-283)
Ärendebeskrivning
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i kommunallagen 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det 
yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna 
för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna 
kontrollens organisation. En uppföljning har genomförts av 2016 års intern kontroll och resultatet 
visar på att majoriteten av vård- och omsorgsnämndens kontrollerade rutiner fungerar väl.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2016.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för vård- och omsorgsnämnden - 

(41092)
 Uppföljning internkontroll Linden - (VON 16-283-1)
 Uppföljning internkontroll Hemtjänsten - (VON 16-283-2)
 Uppföljning internkontroll LSS - (VON 16-283-3)
 Uppföljning internkontroll HSL-natt - (VON 16-283-4)
 Uppföljning internkontroll Oxelgården - (VON 16-283-5)
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Namnförslag till nya 
gruppboendet i Fjugesta

9

SON 17-21
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Tjänsteskrivelse 2017-01-30 1 (1)

Dnr: SON 17-21

Namnförslag till nya gruppboendet
   

Ärendebeskrivning
Den nya gruppbostaden på Domarringsvägen är klar för inflyttning under sommaren 
2017. Namnförslag till det nya gruppboendet är framtagna av personalgruppen inom 
LSS Gruppbostad samt inom Socialpsykiatrin. Medarbetarna som kommer få en ny 
arbetsplats har varit delaktiga genom att lämna flera förslag och att rösta fram tre 
förslag samt vilket av dessa som de vill förorda.
De tre namnförslagen är: Hasselbacken, Äppellunden och Lärkgården.
Det namnförslag som fick flest röster är Hasselbacken.

1 Bakgrund
Den nya gruppbostaden på Domarringsvägen är klar för inflyttning under sommaren 
2017. Personalen som kommer få en ny arbetsplats har varit delaktiga i framtagandet 
av namnförslag till det nya gruppboendet genom att lämna flera förslag och att rösta 
fram tre förslag samt vilket av dessa som de vill förorda.

2 Analys
De tre namnförslagen är: Hasselbacken, Äppellunden och Lärkgården.

3 Slutsats
Det namnförslag som fick flest röster är Hasselbacken.

Förslag till beslut
Socialnämnden ger namnet Hasselbacken till det nya gruppboendet enligt
personalens förslag inom LSS Gruppbostad Bangatan samt inom Socialpsykiatrin.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Beatrice Fagerdal
Förvaltningschef Handläggare    
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Protokoll 2017-02-07

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats
09:00-11:00 Lillsjön, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §36

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-07

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§36 - Namnförslag till nya gruppboendet i Fjugesta (SON 17-21)
Ärendebeskrivning
Den nya gruppbostaden på Domarringsvägen är klar för inflyttning under sommaren 2017. 
Namnförslag till det nya gruppboendet är framtagna av personalgruppen inom LSS Gruppbostad 
samt inom Socialpsykiatrin. Medarbetarna som kommer få en ny arbetsplats har varit delaktiga 
genom att lämna flera förslag och att rösta fram tre förslag samt vilket av dessa som de vill förorda. 
De tre namnförslagen är: Hasselbacken, Äppellunden och Lärkgården. Det namnförslag som fick flest 
röster är Hasselbacken.

Förslag till beslut
Socialnämnden ger namnet Hasselbacken till det nya gruppboendet enligt personalens förslag inom 
LSS Gruppbostad Bangatan samt inom Socialpsykiatrin.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden ger namnet Hasselbacken till det nya gruppboendet enligt personalens förslag inom 
LSS Gruppbostad Bangatan samt inom Socialpsykiatrin.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse- Namnförslag på nya gruppboendet - (39533)
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Tillsynsplan för Lekebergs 
kommun under 2017 enligt 

alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn 
över servering av spritdrycker, 

vin och starköl samt folköl 
(klass 2)

10
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Tjänsteskrivelse 2017-02-01 1 (1)

Dnr: SON 17-40

Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
under 2017 enligt alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn över 
servering av spritdrycker, vin och starköl samt folköl 
(klass 2)
   

Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen 9 kap 2§ skall kommunen utöva tillsyn över servering av 
spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2).
Kommunen skall också utöva tillsyn över detaljhandel med öl.
Under 2017 skall kommunen fortsatt lägga särskild vikt vid att minska berusningen 
hos restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring 
restaurangen.
Ett förslag på tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 
2017 har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt 
alkohollagen 9 kap 2§ under 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Patrik Germer
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2017-02-07

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats
09:00-11:00 Lillsjön, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §37

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-07

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§37 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 enligt 
alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn över servering av spritdrycker, vin 
och starköl samt folköl (klass 2) (SON 17-40)
Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen 9 kap 2§ skall kommunen utöva tillsyn över servering av spritdrycker, vin och 
starköl samt folköl (klass 2). Kommunen skall också utöva tillsyn över detaljhandel med öl. Under 
2017 skall kommunen fortsatt lägga särskild vikt vid att minska berusningen hos 
restaurangbesökarna och därigenom minska våld och skador i och omkring restaurangen. Ett förslag 
på tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2017 har tagits fram av 
alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 9 kap 2§ under 
2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 9 kap 2§ under 
2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 enligt alkohollagen 9 kap 2§ 

- tillsyn över servering av spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2) - (SON 17-40-2)
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun enligt alkohollagen 9 kap 2§ - tillsyn över servering av 

spritdrycker, vin och starköl samt folköl (klass 2) under 2017 - (SON 17-40-1)

Page 3 of 3Page 133 of 140



Tillsynsplan för Lekebergs 
kommun för tillsyn av 

detaljhandel av tobaksvaror 
enligt tobakslagen § 19a under 

2017

11
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Tjänsteskrivelse 2017-02-01 1 (1)

Dnr: SON 17-41

Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a 
under 2017
   

Ärendebeskrivning
Enligt tobakslagen § 19a ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel 
med tobaksvaror avseende t ex åldersgräns, marknadsföring och butiken egentillsyn.
Kommunens tillsyn av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan.
Förslag på Tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 för tillsyn av detaljhandel 
av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a har tagits fram av alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Patrik Germer
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2017-02-07

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats
09:00-11:00 Lillsjön, Kommunhuset, Bangatan 7, 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §38

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-07

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-02-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§38 - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av 
detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a under 2017 
(SON 17-41)
Ärendebeskrivning
Enligt tobakslagen § 19a ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel med 
tobaksvaror avseende t ex åldersgräns, marknadsföring och butiken egentillsyn. Kommunens tillsyn 
av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan. Förslag på Tillsynsplan för Lekebergs kommun 
under 2017 för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a har tagits fram av 
alkoholhandläggare.

Förslag till beslut
Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 för tillsyn av detaljhandel av 
tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden antar tillsynsplan för Lekebergs kommun under 2017 för tillsyn av detaljhandel av 
tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av 

tobaksvaror enligt tobakslagen § 19a under 2017 - (SON 17-41-2)
 Tillsynsplan för Lekebergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt 

tobakslagen § 19a under 2017 - (SON 17-41-1)
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